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aan alle lezers van ons kaderorgaan

Bestuur en redactie van 'Humanitas' hebben zich telkenmale opnieuw te bezinnen op
de taak en de functie van ons kaderblad. De aandachtige lezer zal ongetwijfeld
gemerkt hebben dat de laatste twee jaargangen van ons kaderblad gekenmerkt waren
door een grote variatie in de gekozen artikelen en de geboden voorlichting. De
redactie hoopt natuurlijk in de roos te hebben geschoten, maar weet uiteraard niet
of dit wel gelukt is en zoekt naar gezonde kritiek om haar werk aan te toetsen. Het
komt de redactie daarom gewenst voor nu het oordeel der lezers te vragen. U zult
wel merken dat. de vragen die de redactie u gaat stellen een globaal oordeel uit-
lokken (als inleiding tot een binnenkort, streekproefgewijs, te houden meer gedetail-
leerde enquête). Op die briefkaart, die bij dit blad wordt ingesloten, kan iedere
lezer die aan ons verzoek wil voldoen - en wij hopen dat dit er velen zullen zijn
- het antwoord op onderstaande vragen geven;
De vragen behoeven niet nogmaals op de kaart te worden herhaald, de rubriekletters
geven voldoende duidelijk aan op welke vraag het antwoord betrekking heeft.
De briefkaart kan ons ongefrankeerd worden teruggezonden. Om de impuls tot
antwoorden te ontdoen van mogelijke reserves, stelt de redactie u voor uw naam
niet te vermelden. Wel verzoeken de vragenstellers u mee te delen welke functie 11

in onze vereniging heeft (b.v. gezinsvoogd, maatsch. werker, afdelingsbestuurslid,
bejaardenbezoeker, gezinsverzorgster e.d.) en welk beroep u uitoefent, want dat kan
van waarde zijn voor het bepalen van de oorsprong en richting van uw antwoord
met betrekking tot ons zo gevarieerde werk. Mogen wij op u aller medewerking
rekenen?

Hier volgen onze vragen:

wensen t. a. v. de inhoud; van het kaderorgaan

A. Zijn er onderwerpen die volgens u, naast de reeds behandelde, in ons kader-
orgaan aan de orde dienen te komen. Zo ja, welke?

B. Welke onderwerpen zoudt u vollediger of op een andere wijze behandeld willen
zien en waarom?

C. Zijn er in het kaderorgaan onderwerpen behandeld die u overbodig acht. Zo ja,
welke?

wensen t. a. v. de verschijningsfrequentie van het
kaderorgaan

D. Zoudt u ons kaderblad vaker dan 6 X per jaar willen laten verschijnen?

, wensen t.a.v.het niveau van het kaderorgaan

E. Acht u de hoeveelheid theoretische voorlichting te veel of te weinig of voldoende.
F. Acht u de hoeveelheid praktische voorlichting te veel, te weinig of voldoende.

gegevens over de afzender

G. Wat is uw functie bij Humanitas?
H.' Wat is uw beroep? .

DE REDACTIE
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HET STRAFPROBLEEM (V)

In het hieronder £olgende artikel geeft prof. dr. G. Th. Kempe, criminoloog,
een same1wattende nabeschouwing o£er hetgeen in de vijf £oorgaande artikelen
met betrekking tot de betekenis en de functie £an de st I' a f naar £orenis
gebracht
Met deze bijdrage Uln prof. Kempe zijn we aan het einde £an deze artikelen-
reeks gekomen.
iVij zijn de autems zeer dankbaar, niet alleen voor hun bereidheid tot deze
biidragen .. maar speciaal ook £001'de grondige wijze waarop zij het vraagstuk
in goed leesbare artikelen hebben behandeld.,

nabeschouwing

Hoe men dit vraagstuk, dat al zo lang de geesten boeit en verdeeld houdt, ook be-
nadert, en welke definitie van het begrip 'straf' men ook opstelt, over één mening
zijn wij het allen eens, omdat de simpelste vanzelfsprekendheid in eigen en anderer
leven ons dit geleerd heeft: straf heeft altijd te maken met recht: Straf kan terecht
of ten onrechte worden opgelegd, een tussenweg is er niet. Het omgekeerde gaat
niet op: recht heeft volstrekt niet steeds te maken met straf. Een menselijke samen-
leving zonder recht is volstrekt ondenkbaar; of er een zou kunnen bestaan zonder
strafrecht is een open vraag, ook al zijn wij voor het ogenblik, in de maatschappij
zoals wij die thans kennen, vermoedelijk allen ertoe geneigd om het strafrecht ~nmis-
baar te ach teIl.
Op de ethische vraag of het zó zou behoren te zijn, dat in de samenleving alle mensen
zouden handelen naar het recht, zoals dit is uitgedrukt in de even korte als schone
formulering van het st/urn cuique tribuere (ieder het zijne geven), zodat dit recht
nimmer zou behoeven te worden afgedwongen door macht of gehandhaafd door
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straf, ga ik hier niet in. Mijn uitgangspunt is het bestaan van het verschijnsel straf in
de maatschappij, waarin wij leven: in het gezin, in de school, in de talloze vormen,
waarin mensen met andere mensen te zamenkomen om iets te verwezenlijken, in de
nationale samenlevingen, en uiteindelijk in de supranationale verbanden.
Straf moet, wil zij geen grote onheilen aanrichten, terecht zijn. Dit is niet alleen een,
ethische eis, maar ook een zakelijke sociaal-psychologische constatering. Zij moet,
precies gezegd, een zodanige inhoud bezitten en op zodanige wijze worden opgelegd,
dat zij zowel door de gestrafte als door zijn medesamenlevingsgenoten kan worden
aanvaard als overeenkomende met dat 'weet hebben' van recht en onrecht, dat,
gekoppeld als het is aan de notie van een evenredigheid tussen vergrijp en straf, in
elke mens leeft, en in ieder psychisch niet te zeer gestoorde mens tot ontwikkeling
kan worden gebracht.
Wil straf een nuttige maatschappelijke functie vervullen, dan zal zij, zoals Toisma
terecht centraal gesteld heeft, de betekenis dienen te hebben van een terechtwiizing
in de meest letterlijke zin. Zij zal de gestrafte 'tot zijn recht moeten do~n komen', nl.
tot dat recht waarvan hij niet alleen weet heeft, maar dat hij ook bij machte is te
doorleven en dat hij, zoals blijkt uit zijn daad, niet of onvoldoende_in acht heeft
genomen. Daarnevens (en ook hier volg ik Tolsma weer gaarne) heeft de straf de
nauwelijks minder belangrijke betekenis van een waarschuwing, die de gestrafte
leren kan dat de anderen zijn daad zien als een bedreiging van de samenleving, en
dat daarom zijn gedrag in hun ogen onduldbaar is.

! Tussen hem die gestraft wordt en hem (hen) die straft (of straffen) bestaat dus' een
bijzondere relatie. De straffende brengt de gestrafte a.h,w. een boodschap, de beteke-
nis van welke nog dik onderstreept wordt door het leed, dat aan de straf verbonden
is; dit echter houdt in, wil het gehele gebeuren niet zinloos worden, dat de gestrafte
in staat moet zijn de draagwijdte van de boodschap te begrijpen en voor zich zelf te
verwerken. Hij moet m.a.w. aan de wijze waarop hij de straf beleeft deze positieve
inhoud kunnen geven. Hier nu legt de praktijk ons allerlei moeilijkheden in de weg,
die samenhangen met de zeer uiteenlopende mate waarin de gesh'aften verantwoorde-
liik geacht kunnen worden, m.a.w, in staat zijn om te antwoorden op de hen in de
vorm van de straf gegeven boodschap.
In de eerste plaats treft ons hier de relativiteit van begrippen als verantwoordelijk-
heid en toerekenbaarheid, Het is deze betrekkelijkheid die, gelijk mevr. Hudig naar
voren brengt, de sh'af in het kinderrecht tot een zo twijfelachtige figuur maakt. Het
normale kind immers kan wel degelijk verantwoordelijkheid doorleven, maar uit-
sluitend in die (kleinere) samenlevingen, die het als de zijnen erkent: gezin, school,
"jeugdclub, e.d. Het kindelTecht echter wordt gehanteerd door de overheid en deze
vertegenwoordigt de 'grote' samenleving, die het kind eerst in de loop van een lang-
zamerhand steeds groter wordend (Turksmaf) aantal jaren geleidelijk leert kennen, en
waarin hij pas als jeugdige volwassene komt tot het innemen van een eigen plaats. In
dit sociale verband kan het kind onmogelijk verantwoordelijk geacht worden, zoals
die wetgevingen, welke de toepasselijkheid van het strafrecht gebondeil hebben aan
een benedengrens, terecht hebben ingezien. Ook binnen de kleinere groepen wordt
het verantwoordelijk stellen nog weer duidelijk gedifferentieerd. Wanneer een zeer
jong kindje rommel maakt, zal men het met geduld leren dat het die ook zelf moet
opruimen; de twaalfjarige echter zal voor een soortgelijk feit een (wellicht scherpe).
besh'affende terech'twijzing 'ontvangen.
Hoezeer de verantwoordelijkheid gerelativeerd en gedifferentieerd wordt wanneer,
zoals onze strafwet eist en onze medemenselijkheid ook in de niet door het strafrecht
bestreken levensgebieden voor' ons tot een Zedelijk gebod maakt, rekening wordt

I gehouden met de mate van psychische gezondheid, waarover hij die zich misdraagt
kan beschikken, behoeft geen nadere toelichting. De lectuur van de dagbladen is
voldoende om te zien, welk een belangrijke rol het op zich zelf eigenlijk tamelijk
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aanvechtbare begrip der 'verminderde toerekenbaarheid' in onze strafrechtspraak
speelt. Ook in het gewone leven denken wij er niet aan om b.v. de debiel of de krank-
zinnige zonder meer verantwoordelijk te stellen, zoals wij dat t.a.v. een gemiddeld
normaal mens wel degelijk plegen te doen. De relativiteit van de verantwoordelijk-
heid van psychisch gestoorden blijkt weer typisch - op analoge wijze als bij het kind
- uit het feit dat de gestoorde, die leeft in de aan zijn gestoord zijn aangepaste om-
geving van een psychiatrische inrichting. binnen dat kader wél kan worden verant-
woordelijk gesteld en gestraft voor feiten, waarvoor hem stellig geen vervolging door
de strafrechter zou dreigen. Zo is het b.V. volstrekt niet ongewoon dat een inrich-
tingspatiënt. die tabak wegneemt van een medeverpleegde, daarvoor gestraft wordt
met binnen blijven als de anderen gaan wandelen; een dergelijke patiënt is in dit
kader zeer wel in staat om deze sanctie als zodanig te begrijpen en uit deze terecht-
wijzing de waarschuwing te puren die erin ligt opgesloten.
Met het hier gegeven voorbeeld echter zijn wij al dicht in de buurt gekomen van het
probleem, dat mevr. H udig in haar bijdrage nader heeft uitgewerkt voor het kinder-
recht: het verschil tussen straf en maah"ege1. Duidelijk toont zij aan hoe dit zonder
veel moeite theoretisch geformuleerd kan worden, doch tevens leert zij ons dat dit
verschil in het kinderrecht wel in sterke mate formeel is geworden, omdat enerzijds
in,feite alles wat de kinderrechter doet uiteindelijk geschiedt in wat Hoefnagels ge-
noemd heeft de 'kinderbeschermende sfeer', anderzijds de betrokken kinderen en hun
ouders alle ingrijpen van kinderrechter en Raad voor de Kinderbescherming zien als
straffend oph"eden. Gezien wat hierboven werd opgemerkt over de sterke relativering, '
die zeker in onze maatschappij de verantwoordelijkheid van het kind - en ook van
de jeugdige, zoals uit Turksma's beschouwing betreffende het steeds later volwassen
worden van de mens blijkt - heeft ondergaan, behoeft dit probleem in het kinder-
recht niet zo klemmend geacht te worden, ook al kent onze wet geen strafrechtelijke
benedengrens en kan de kinderrechter dus theoretisch zelfs aan zeer jonge kinderen
straffen opleggen. vVél blijft hij gebonden aan de eis, door mevr. Hudig zo terecht
nogmaals met klem gesteld, dat ieder iustitieel ingrijpen gerechtvaardigd moet zijn
door het gevaar, dat de gemeenschap (in de taal van de wet: de openbare orde) be-
dreigt. Ware dit niet zo, dan zou de gehele kinderrechtspraak opgaan in het maat-
schappelijk werk en de geestelijke gezondheidszorg met betrekking tot kinderen en
jeugdigen, en zou er geen enkele reden kunnen worden aangevoerd om deze taak nog
langer aan de justitie toe te vertrouwen. Sommigen zouden dit een grote vooruitgang
vinden, doch als wij bedenken dat, gelijk ik reeds opmerkte, de betrokkenen zelf al
dit gebeuren zo sterk in de strafsfeer venverken, dan kan men inzien dat het ont-
trekken van dit werk aan de justitiesfeer hun het gevoel zou geven, dat zij met hun
belangen overgeleverd zouden zijn aan een situatie, waarin zij geen beroep meer
zouden kunnen doen op een figuur, die de hun 'aangedane' maatregelen op hun
rechtsgehalte zou kunnen beoordelen.
Veel moeilijkerligt zowel het strafprobleem als de verhouding straf - maatregel in de
justitiële bemoeiingen met volwassenen (d.w.z. sh"afrechtelijk meerderjarigen, ten
tijde van de berechting in eerste aanleg achttien jaar of ouder zijnde personen). Hier
geeft Van Veen een waarschuwing, die niet mag worden misverstaan: veel te weinig
zijn wij geneigd ons af te vragen op welke wijze deze delinquenten de hun opgelegde
sh"affen of maatregelen zelf doorleven. Evenals bij de ouders en kinderen, waar de
kinderrechter mee te maken krijgt, moet men hier uitgaan van hefvaststaand feit, dat
het verschil tussensh"af (in het bijzonder gevangenisstraf) en maatregel (in het bij-
zonder de terbeschikkingstelling op grond van psychische defecten) voor deze mensen
eenvoudig niet bestaat, tenzij dan in de vorm van: straf is erg, en terbeschikking-
stelling is nog veel erger dan straf. De wel eens verkondigde mening dat 'misdadigers'
het gaarne zien, wanneer zij door een psychiater, die de rechter adviseert, 'gek ver-
klaard' worden, is tot in het absurde ernaast. De diepe angst voor de terbeschikking-
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stelling vindt volstrekt niet zijn oorzaak in de wijze waarop de verpleging ten uit-
voer wordt gelegd, maar in de onhepaaldheid van haar duur. De gevangene kan
gaan aftellen; de terbeschikkinggestelde moet afwachten wanneer men hem vol-
doende hersteld, of tot rust gekomen, of ongevaarlijk zal vinden om het nog eens met
hem in de vrije maatschappij bij wijze van proef te proberen. Van het martelende van
deze onzekerheid kunnen wij - hier deel ik de mening van Van Veen ten volle - ons
eenvoudig geen voorstelling vormen. Precies hetzelfde geldt trouwens ook voor de
lange gevangenisstraffen, en het begrip 'lang' is hier al heel relatief. Daarom is het
onjuist wanneer wij, op grond van datgene wat wij ons voorstellen dat wij zouden
voelen en doormaken als wij gevangenissh'af zouden moeten ondergaan, de gevangene
tegemoet treden in de op niets gebaseerde verwachting dat wij deze verschijnselen
nu ook bij hem zullen waarnemen, om ons, wanneer dit niet geschiedt, geprikkeld en
geërgerd van hem af te wenden. Gevangenisstraf kan zin hebben, en kan meewerken
tot het tot stand komen van innerlijke loutering en ommekeer, maar alleen dan wan-'
neer de gevangene er zelf die zin aan vermag te geven, en dit geschiedt (Tolsma sig-
naleert dit terecht) uiterst zelden. Hier dient echter direct aan toegevoegd te worden
dat de omgeving in dit opzicht aan de gedetineerde meer of minder kansen kan
bieden om deze zingeving te ontwikkelen. De menselijke benadering van de zijde
van de penitentiaire straf, het contact met de medegevangenen, de materiële om-
standigheden onder welke de straf wOl:dt ondergaan, de houding van de achter-
gebleven familie, etc., allemaal zijn het factoren die, wanneer zij ongunstig liggen,
het voor de gevangene vrijwel onmogelijk maken om aan zijn straf ook maar enige
positieve zin te verlenen. Evenzo is de onzekerheid met betrekking tot de toekomst
voor de terbeschikkinggestelde een dermate moeilijk te dragen leed, dat het bestaan
van het instituut der terbeschikkingstelling eigenlijk slechts gerechtvaardigd is te
achten, wanneer deze onbepaalde periode wordt gevuld met intensieve pogingen om
door deskundige psychiatrische, psychologische en pedagogische benadering althans
enige verbetering in de toestand van deze ongelukkigen te brengen. De praktijk is
helaas nog verre hiervan verwijderd. Sommigen achten het hier gestelde een wereld-
vreemd ideaal en verwijten hen die deze benadering desniettemin noodzakelijk
achten, perfectionisme. Aangezien echter met deze pogingen nauwelijks een begin
is gemaakt, lijkt mij dit verwijt niet billijk en getuigend van weinig begrip voor de
positie waarin zich degeen aan wie een maatregel is opgelegd, bevindt.
Moeten wij verwachten dat in de toekomst in de justitiële bemoeiingen met straf-
rechtelijk meerderjarigen eenzelfde ontwikkeling zal optreden als in het kinderrecht,
m.a.w. een vervaging van de grenzen tussen sh'af en maatregel, onder handhaving
.van het vereiste dat het gevaar voor de openbare orde als criterium moet gelden voor
justitieel ingrijpen? Ik acht dit niet onmogelijk, doch zie het voorlopig nog niet. Ten
eerste speelt de strafgedachte met betrekking tot de in beginsel door de wet sociaal
verantwoordelijk geachte 'volwassen' delinquent een andere rol dan in het kinder-
recht, zelfs al moeten wij volmondig erkennen dat van hen die ernstige misdrijven
plegen en in handen der justitie vallen, een ontstellend groot deel (veel groter dan
vroeger werd aangenomen) dermate beschadigd is dat zij zeker als verminderd toe-
rekenbaar dienen te worden beschouwd. In de tweede plaats omdat ons strafge,.
stichtenwezen bezig is om mee' te evolueren - Van Veen wijst op de grote principiële
betekenis van art. 26 beginselenwet! - met de moderne gedachte, dat het strafleed
uitsluitend bestaan mag in de opsluiting als zodanig, en dat daarnaast alles in het
werk moet worden gesteld om de gedetineerde te helpen de krachten te ontwikkelen,
die hem in staat moeten stellen na zijn straf weer als volwaardig burger een plaats in
de maatschappij in te nemen. En ten derde omdat de naar tijd bepaalde straf toch
altijd ergens tegemoet zal blijven komen aan het bij de delinquent en zijn mede-
mensen bestaande gevoel, dat er gestreefd moet worden naar althans iets van even-
redigheid tussen de betekenis van de daad en de sanctie die wordt toegepast. Ik ben

133



mij bewust hiermede in zekere zin een aanvechtbare stelling uit te spreken, omdat
immers deze evenredigheid zich logisch zelden of nooit laat bepalen, maar het gaat
bij de strafrechtspraak nu eenmaal niet alleen om logische zaken, en het blijft een
. feit dat de rustige, wijze rechter, die zonder opwinding en affectieve bewogenheid na
rijp beraad een sh-af oplegt, dit kan doen op zodanige wijze, dat zowel de gestrafte
als de samenleving het gevoel kan hebben dat recht gedaan is, dat de mens die mis-
daan heeft ernstig is genomen en dat hij datgene opgelegd heeft gekregen wat hij
zelf ook weet verdiend te hebben. In de propaganda voor het doen opgaan van het
strafrecht in een maah-egelrecht, zoals de richting van de zgn. Défense Sociale (maat-
schappelijke verdediging) deze voert, laat staan in het ijveren .voor het onbepaalde
sh-afvonnis, zie ik een gevaar, dat in deze tijd en in deze wereld groter is dan het ooit
tevoren was, voor een heilloze aantasting van datgene, wat misschien wel het meest
menselijke van de mens uitmaakt: zijn verantwoordelijkheid, die hem er een recht
'op geeft om voor dat wat hij doet het zijne te ontvangen. Het suum 'cuique tribuere
blijft de grondslag van alle recht, en zonder recht is iedere samenleving ten dode
opgeschreven. G. TH. KEMPE
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RECLAS SERING IN DE

PRAKTIJK

. '

logboek van een reclasseringsambtenaar (V)

Door een samenloop van omstandigheden had ik onlangs op één ochtend drie ge-
sprekken, die mij confronteerden met een groot deel van de problematiek van het
reclasseringswerk. Het lijkt mij goed om in het onderstaande de essentie van deze
gesprekken door te geven, zonder daarin uiteraard de daarin gestelde problematiek
uitputtend te behandelen.
1. Mevrouw Z. is nog niet eerder bij mij geweest, hoewel ik haar naam al gehoord
heb van de heer R., met wie onze afdeling al geruime tijd bemoeiingen heeft Me-
vrouw Z. heeft enkele jaren geleden in de familiekring kennisgemaakt met de heer R..
Zelf heeft zij geen harmonisch huwelijk; haar echtgenoot is sterk egocenh'isch inge-
steld, leeft uitsluitend voor zijn eigen genoegen en trekt zich bijzonder weinig aan
van zijn vrouwen de drie kinderen, van wie de oudste zeventien en de jongste negen
jaar is. In de loop der jaren ontstond er een intieme verhouding tussen mevr. Z. en R,
waarbij beiden heel goed begrepen, dat deze relatie niet tot in lengte van dagen kon
worden voortgezet. De kinderen van mevr. Z. waren bijzonder ingenomen met R,
die als vrijgezel tijd en ook wel geld voor deze kinderen. beschikbaar stelde. Uiteraard
bleef de heer Z. niet onkundig van deze relatie, maar het lag niet in zijn lijn om dit
eens duidelijk uit te spreken, al zinspeelde hij er dikwijls op.
R heeft een sh'afrechtelijk verleden en heeft dit niet onder stoelen of banken ge-
stokel1- Mevr. Z. was ten slotte volledig op de hoogte daarvan, maar accepteerde
hem volledig, omdat hij zich maatschappelijk gerehabiliteerd leek te hebben. Niette-
min kon mevr. Z. niet tot een bepaalde beslissing komen, enerzijds omdat zij de
consequenties ten aanzien van de kinderen niet durfde te aanvaarden, anderzijds

• omdat zij bevreesd was voor reacties van de grotendeels r.-k. familie en kennissen-
kring.
In deze onzekere situatie heeft R opnieuw een aantal ernstige delicten gepleegd,
waardoor hij weer in aanraking met de justitie kwam. Zowel hij zelf àls mevr. Z.
legde verband tussen dit nieuwe deraillement en de onzekere toestand, waarin uiter-
aard ook R. verkeerde. Voor mevr. Z. was deze nieuwe ontsporing een complicerende
factor, omdat zij nu nog minder wist wat zij moest doen. Haar liefde voor R. werd
begrijpelijk op de proef gesteld, maar na de eerste reacties kunnen wij zeggen, dat zij
deze proef heeft doorstaan en meer dan ooit van R. houdt.
Onder druk van deze omstandigheden komt zij ertoe haar problemen openlijk met
ons te bespreken en ons om raad te vragen. In een dergelijke situatie doen wij er
goed aan ons niet te laten meeslepen door de emoties, maar de betrokken vrouw zo
objectief mogelijk te wijzen op de kernpunten van haar probleem: haar eigen mis-
lukte huwelijk, haar goede band met de kinderen, haar neiging R te idealiseren, de
onzuivere verhouding in het gezin, en ten slotte R.'s eigen wens, dat zij hangende
de strafzaak nog geen beslissing neemt. Forceren is in zo'n geval en eigenlijk wel
altijd, uit den boze.
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2. De technisch-tekenaar v. B. bevindt zich in die merkwaardige periode tussen het
uitbrengen van het voorlichtingsrapport en de behandeling van zijn strafzaak ter
terechtzitting. Hij is bij het bedrijf waar hij werkzaam was ontslagen, ook al werd
het strafbare feit buiten dit bedrijf gepleegd. Na een tienjarig dienstverband was dit
een zeer hard gelag voor deze uiterst correcte maar gesloten en wat moeilijk te
peilen man.
Het contact werd zeer op prijs gesteld, al was het alleen maar om ergens een klank-
bord te vinden voor de impasse waarin hij is geraakt en voor het voor hem geheel
nieuwe probleem van werkloosheid. In dergelijke situaties is het contact tijdens het
voorlichtingsonderzoek en vlak nadien wel bijzonder duidelijk een aanloop tot een
latere reclasseringsrelatie. De steun en het advies, die v. B. in deze moeilijke periode
blijkbaar zozeer behoeft, ~ullen hem zeker positief stellen ten opzichte van een
zogenaamd 'opgelegd' contact in een later stadium.
3. T. is een van die jongemannen, die tot in het begin van hun twintiger jaren een
'baby-face' houden, daardoor een schijn van onschuld en argeloosheid wekkende,
ongeacht wat zij op hun kerfstok hebben. Ik ken T. al jaren en doe al die tijd vruchte-
loze pogingen hem enigszins in het maatschappelijk gareel te krijgen. Het huiselijk
milieu is het best geschetst als dat van de gezellige a-socialiteit: een kinderrijk gezin
met wel altijd 'ziekte- en ongevallenwetters', waar men er niettemin in slaagt nog de
meest noodzakelijke materiële voorzieningen te treffen en 'er goed van te eten'.
Normen kent men er nauwelijks, hoogstens in het verstandelijke, maar niet in het
. moreel-ethische vlak.
T. werd al eens, mede op zijn eigen verzoek, buiten het ouderlijk milieu geplaatst,
maar kwam ondanks een grondige voorbereiding na één dag weer zelf teruglopen en
-liften over een afstand van 150 km, zijn met moeite en kosten gevonden pension en
werkgever rustig in de steek latende. Soms zit T. met zich zelf in de knoop en biecht
dan ook eerlijk op, dat hij het niet meer weet. Hij kan blijkens de ervaringen niet
wennen aan geregelde arbeid, onderbrak enkele malen een poging tot een gedegen
vakopleiding, wil dan weer gaan varen, etc. Wij krijgen heel vaag het gevoel, dat de
tijd alweer rijp is voor een nieuw delict, maar de vraag is hoe wij dit kunnen voor-
komen. In dergelijke gevallen blijkt wel eens in de praktijk, dat wij met vallen en
opstaan niet veel anders kunnen doen dan afwachten tot betrokkene enigszins vol-
wassen is geworden en b.v. verantwoordelijk is voor een eigen gezin. Een enkele
maal zien wij dan een keer ten goede, maar bepaald hoopgevend zijn dergelijke
'gevallen' zelden. J. v. d. S.

136



OPBOUW EN OVERLEG IN DE
IoNTWI KKE LIN GSGEB IE DEN

regionale industrialisatie .

sociale planning .

het noorden van nederland ...

Dit geldt geen radioquiz voor parlementariërs, maar een stukje ontwikkeling waar wij
allemaal mee te maken hebben - en dat onder de bewoners van het noordelijke plát-
teland allerlei vragen oproept.

1952-1958: regionaal welvaartsbeleid - negen ontwikkelingsgebieden -
sociale planning

In ons kaderblad van februari 1955 schreven wij:
'Het doel van onderzoek, planning, coördinatie van de planning en het scheppen van
bijzondere financiële mogelijkheden is uiteindelijk om, door gezamenlijke inspanning
,van overheid (zowel rijks-, provinciale als gemeentelijke) en particulier initiatief, de
mogelijkheden te scheppen voor een zo harmonisch mogelijke aanpassing van de
bevolking in de ontwikkelingsgebieden aan de gewijzigde omstandigheden welke op
alle levensgebieden optreden .. '. Het boeiende van de maatschappelijke opbouw is
het mobiliseren van wat in het bestaande tot nieuw leven kan worden gebracht, het
helpen groeien van nieuwe vormen - met behoud van de wortels in de streek en zo
van de eigen levenskracht .. .'

1958 ... het westen en overig Nederland - het noorden probleemgebied -
structuurplan Groningen, Friesland, Drente
In mei 1958 verscheen de zesde indllstl'ialisatienota van de minister van Economische
Zaken. Hierin staat o.a.:
'Uit de ter beschikking staande gegevens bleek, dat het structurele werkloosheids-
probleem in de noordelijke ontwikkelingsgebieden nog steeds vTij groot was. Dit
vraagstuk zou zeker veel ernstiger van omvang zijn, ware het niet dat een gestadige
stroorn van migTanten uit de noordelijke provincies naar de overige delen des lands
het aanbod van arbeidskrachten in eerstgenoemde sb"eken deed en nog steeds doet
verminderen. Dit uitstotingsproces, dat resulteert in een relatieve veroudering der
bevolking in de betreffende gebieden zal, wanneer het onverminderd doorgaat, leiden
tot de verarming van het economische en maatschappelijke leven aldaar ... ' (Pag. 39,
2de kolom.)
'Het regionale industrialisatiebeleid zal zich ... mede moeten richten op de spreiding
van de industriële werkgelegenheid over geheel ons land .. .' (Pag. 40, 1ste kolom.)
'De ondergetekende is dan ook van mening, dat slechts een beperkt aantal ontwikke-
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lingskernen dient te worden aangewezen en dat slechts die plaatsen daarvoor in aan-
merking komen, die de meeste kansen bieden om werkgelegenheid aan te trekken
voor de beroepsbevolking van het betrokken gebied. Voor zover de huidige ontwik-
kelingsgebieden bij het nieuwe beleid zullen worden betrokken is een heroriën-
tering met betrekking tot de aan te wijzen kernen: ... noodzakelijk ' (Pag. 47, 1ste
kolom.)

Bij de behandeling van deze industrialisatienota in de Tweede Kamer op 8 juli 1958,
werd een motie aangenomen:
'De Kamer. . . van oordeel, dat gegeven de omvang van de werkloosheid en de
migratie in verschillende gebieden, in het bijzonder in de noordelijke provincies, een
samenstel van maatregelen noodzakelijk is om de structuur van deze gebieden te
verbeteren en het peil van de werkgelegenheid te verhogen, vraagt de regering in
samenwerking met de provinciale en de gemeentebesturen en met inschakeling van
het georganiseerde bedrijfsleven voor deze gebieden een program op te stellen van
alle maatregelen, die nodig zijn ter verbetering van de structuur ... '

Op 4 oktober 1958 hield het NVV in Groningen een congres oDeI' de werkgelegen-
heid, waar de problemen van het noorden werden besproken door drs. A. Vermeer.
Hoewel hier wel kritiek geuit werd op de industrialisatienota, sloot men zich toch in
grote lijnen aan bij het uitgestippelde beleid. Ook de heer Vermeer pleitte voor con-
centratie van de industriële ontwikkeling in een beperkt aantal grote kernen - niet
alleen uit economische overwegingen, maar ook omdat zich hier allerlei culturele en
onderwijsvoorzieningen gunstig zouden kunnen ontwikkelen. \Vat de problemen
van de om deze enkele kernen heen liggende plattelandsgebieden betreft, bepaalde
hij zich ertoe de verwachting uit te spreken, dat de industriële kernen 'wellicht een
zekere zelfstandige expansiekracht zullen ontwikkelen, zodat ze als uitstralingskern
voor een groter gebied gaan fungeren .. .' De migratie is toch niet tegen te houden,
nu trekken de mensen naar andere delen van het land, straks naar centra in het eigen
gebied. 'En dan' - zei de heer Vermeer, 'sluit de gegeven opvatting geenszins uit, dat
naast enkele primaire kernen een aantal secundaire kernen blijft bestaan, die verzor-
gende bedrijven herbergen. Ten slotte sluit de gedachtengang evenmin uit dat een
krans van kernen rond de gcdachte primaire industriekernen als woongebied fun-
geren voor de mensen die in de centra hun arbeid vinden .. .'

Waar staat bij dit alles de bestaande, levende dorpssamenleving in de meer afgelegen
delen van onze ontwikkelingsgebieden? In de kleine buurtschappen en dorpen in het
Oldambt, in Westerwolde, in het zuidelijk Westerkwartier van Groningen, in de
Drentse 'monden', in de Zuidelijke en noordelijke Friese Wouden en in N.O.-Over-
ijsel zijn de gezinnen, de kerkelijke groepen, de verenigingen en de organisaties op
allerlei terrein zich, sinds de sociale planning voor deze gebieden in de jaren 19,54/55
op gang werd gebracht, moeizaam aan het heroriënteren. Aan de heersende werk-
loosheid kon men in die kringen zelf niet zoveel doen, maar wel werd van allerlei
kanten een eerste schuchter antwoord gegeven op de vraag naar de eigen verant-
woordelijkheid en de eigen daadkracht in het vlak van de maatschappelijke opbouw,
die door de sociale planning aan hen werd gesteld.

doorgaan of afwachten?
In een van onze werkgroepb~sprekingen ergens op het noordelijke platteland pro-
beerden wij ons gesprek over de maatschappelijke opbouw in te passen in de nieuwe
situatie, aan de hand van uitspraken zoals er hierb?ven een paar zijn neergezet.
Men vond het zo moeilijk zich zelf terug te vinden in deze breed-economische be-
leidstheorieën, dat de voorzitter het opgaf:
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'Zouden we er maar niet mee ophouden en afwachten wat Den Haag en de
provincie willen?'

En daarmee waren we weer terug in de gedachtensfeer, waaruit we ons sinds 1955
moeizaam losgewerkt hadden. Was dit werkelijk nodig?

de factor tijd

Tussen het eerste en het laatste citaat hierboven liggen drie en een half jaar van
werken en zoeken in de ontwikkelingsgebieden. Tussen de verschijning van de zesde
industrialisatienota en die sombere werkgroepvergadering slechts enkele maanden ...
Wanneer wij eens nuchter nagaan wat er feitelijk terechtgekomen is van de sociale
planning en de eigen opbouwende activiteit van de bevolking in de ontwikkelings-
gebieden tussen 1954 en 1958, dan moeten wij constateren dat er wel veel tot stand
is gekomen, maar dat er ook heel wat tijd in nodeloze afweer, in competentiesh'ijd
en onzekerheid is verspild en dat er vele kansen werden gemist. Toch willen wij
daarover niet al te veel treuren: sociale planning is een proces van zoeken, van vallen
en opstaan, dat tijd vereist. De factor tijd speelt immers bij werk dat zozeer berust
op zich wijzigende menselijke inzichten en verhoudingen en dat zo nauw verbonden
is met menselijke verwachtingen en menselijk geluk, een geheel andere rol dan bij de
economische planning, die van grote afstand met berekenbare gegevens werkt.

vragen ...

Is er wel zoveel veranderd in die paar jaren? Of zijn wij - door de nood gedwongen
en door vele gesprekken wakker geworden - pas geleidelijk de werkelijke situatie
beter gaan overzien? En heeft nu misschien het inzicht in de omvang der problemen
ons even zodanig verlamd dat wij geneigd zijn van een te gemakkelijk optimisme
om te slaan naar het andere uiterste: een te sombere passiviteit? Schuilt daar ergens
misschien ook wat onbehagen achter, omdat wij er nu niet meer onderuit kunnen?
Wat geven wij prijs wanneer wij doen wat die voorzitter in een moment van moede-
loosheid voorstelde en verder maar 'afwachten wat Den Haag en de provincie willen'?
Was alles wat wij wilden, bespraken, aan plannen en activiteiten ontwikkelden in
kleine kringen van gewone mensen, dan alleen maar nuttig omdat. van hogerhand ge-
zegd was dat dat erbij hoorde en omdat er nu eenmaal een plancommissie was
ingesteld die toch iets te doen moest hebben? Of ligt er nog steeds - en sterker dan
ooit - een uitdaging in de situatie in deze gebieden, die sterker dan ooit een beroep
doet op onze eigen medeverantwoordelijkheid als hetconers van die gebieden?

sociale planning en maatschappelijke opbouw
Wat bedoelen wij ook weer met deze termen? (Wij zouden het haast vergeten met al
die economische taal!)
- Sociale planning is méér dan een plannetje vaststellen en daar subsidie voor vragen;
het is stap voor stap uitwerken en motiveren van behoeften en mogelijkheden in hun
onderlinge samenhang en hun urgentie naar tijd en plaats. - Maatschappelijk op-
bouwwerk betekent: beweging, bezinning op wat aan het veranderen is; vooruit
denken in de tijd en in de omstandigheden - vanuit datgene wat geweest is naar
actieve deelname aan nieuwe ontwikkelingen en nieuwe vormen van samenleven toe.

heroriëntering

Op dit moment (november 1958) weten wij nog niet wat 'Den Haag' en andere offi-
ciële instanties gaan doen. Ongetwijfeld zullel~ wij de ontwikkeling van het algemene
beleid met aandacht moeten volgen. Onze plaatselijke en regionale bezinning zal
'mee moeten gaan' met de algemene ontwikkeling, zich moeten aanpassen aan ver-
anderingen in de ontwikkelingsmogelijkheden van het noorden. Wij zullen op som-
mige punten (b.v. bij organisatorische vormgeving) in grotere eenheden moeten gaan
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denken, wanneer de grenzen van de 'oude' ontwikkelingsgebieden binnen het geheel
van het noorden-in-ontwikkeling geleidelijk gaan vervagen. Dit alles zit echter voor
een belangrijk deel aan de buitenkant - onze verantwoordelijkheid in de eigen
samenleving blijft in principe dezelfde.
Defaitisme, afschuiving op de overheid en onzekerheid omtrent onze eigen taak
leidden in het verleden hier en daar tot gemiste kansen. Thans zijn de problemen
duidelijker> - sommige voor ons gewone mensen voorlopig onoplosbaar en als zo-
danig alleen te verwerken als we actief blijven meedenken en werken, dáár waar wij
wél zelf iets kunnen bijdragen aan de 'leefbaarheid' van onze eigen samenleving.
In spanning wachten wij de behandeling van de begroting van het ministerie van
Maatschappelijk Werk af. In elk geval weten wij dat er voor de ontwikkelingsgebie-
den in die begroting voor 1959 mogelijkheden geboden wurden en beseffen wij dat
de ervaringen, opgedaan met de sociale planning in die ontwikkelingsgebieden, van
betekenis kunnen zijn voor de maatschappelijke opbouw in het hele noorden (en mis-
schien ook daarbuiten).
In afwachting van meer concrete gegevens over wat ons 'van hoger hand' te wachten
staat, werken wij door aan wat reeds op gang kwam.

Intussen zouden wij u ook willen aam'aden u eens te verdiepen in de brochure 'De
mens in zijn samenleving', die op heldere en inspirerende wijze de mogelijkheden van
het maatschappelijk opbouwwerk aan de orde stelt. Een uitgave van het ministerie
van Maatschappelijk Werk, te krijgen bij de Staatsdrukkerij in Den Haag of via de
boekhandel voor .f 1,50.

,

Amsterdam, 11 november 1958

opbouw op het platteland

schets van een oriënteringsbijeenkomst van

humanitas, afdeling marum, 19 oktober 1958

L. HIJMANS

We bevinden ons weer in het vergaderseizoen! Hoewel de bijeenkomst reeds een
maand tevoren> vastgesteld was, dreigden toch nog moeilijkheden doordat er onver-
wachts een spoedvergadering voor de gemeenteraad werd uitgeschreven. Verschil-
lende leden kwamen daardoor wat later.
Aangezien er ook enige gasten aanwezig waren, gaf mej. Hijmans, die wij na
maanden van zelf werken weer eens hadden uitgenodigd, eerst een inleiding over
het ontstaan en de opbouw van Humanitas, die trouwens ook voor onze leden
interessant en allesbehalve overbodig was.
Bij het overdenken van de inleiding dringt zich op, dat het ontstaan van Humanitas
eenvoudig een logisch' gevolg is van de ontwikkeling die de maatschappij doorge-
maakt heeft.
We denken soms mét weemoed terug aan de tijd van burenhulp. Wat is het een
genot en wat geeft het een rust als we op de buren kunnen rekenen, ook als het om
meer gaat dan het lenen van een schroevendraaier, die je zelf terug moest halen.
Wat schieten wij toch veel te kort, als we aan die oude tijd denken.
Is dat wel zo? Na het betoog van mej. Hijmans voel ik me wat dit beh'eft wel wat
geruster. De mens van toen was niet beter of slechter dan wij; de omstandigheden
waren echter zo dat burenhulp harde noodzaak was. Waar moest anders hulp
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vandaan komen en ... wat ik vandaag gaf, kan ik zelf morgen nodig hebben. De
burenhulp was een. . . verzekering, met een ongeschreven polis.
Echter, de maatschappij werd ingewikkelder, de burenplicht werd moeilijker, kwam
veelvuldiger voor, werd ten slotte een plaag. Het helpen kwam ook op een ander
niveau; het verplaatste zich steeds meer van het materiële naar het geestelijke. Vooral
na de laatste wereldoorlog met al z'n onderduikers moest er wat op gevonden worden.
Eén mens, één gezin kan het niet meer aan en toch was hulp dringender nodig dan
ooit.
Langzamerhand groeide er meer georganiseerde hulp ook op het platteland.
Natuurlijk ging dit in het begin met vallen en opstaan.
Aanvankelijk begonnen door idealisten uit de beter gesitueerde kringen die dikwijls
misgrepen, is het werk langzamerhand overgegaan in handen van beroepskrachten.
Daarna kwam al gauw specialisatie en ten slotte steun van de overheid (subsidies).
Hoe gewenst deze ontwikkeling ook is, steeds meer bleek dat beroepskrachten en
overheid dit werk evenmin alleen af kunnen. De onderlinge hulp van gewone
mensen is onontbeerlijk, maar nu in organisatorisch verband. Met de ruggesteun
van de beroepskrachten en met hulp van de overheid, moeten en kunnen we samen
de hulpbehoevende medemens helpen. Dit is de mooie taak, ook voor Humanitas.
In het noorden is Humanitas (behalve in enkele steden) pas op gang gekomen toen
hier verschillende sh'eken tot ontwikkelingsgebied werden verklaard. Natuurlijk
doen de gemeenten hier wel aan zorg voor hulpbehoevenden, maar vaak alleen
financieel en dat is niet genoeg. Ook al is hier e'n daar een gemeentelijk maatschap-
pelijk werkster, ook die kan het niet alleen af. Humanitas kan hierbij helpen en ook
stimuleren. Dit moet echter geen bestuurszaak zijn. 'Wanneer we het aantal mensen
dat in de verschillende besturen zit tellen, blijkt het een handje vol te zijn. Deze
mensen hebben het veel te druk, zijn zelfs nauwelijks in staat de agenda's en andere
paperassen voor hun verschillende functies bij te houden. In eei1 vereniging als
Humanitas, waar het geheel op de mens aankomt, moet elk lid actief zijn, elk op
zijn plaats, letterlijk en figuurlijk. Elk op z'n plaats en toch ook weer gezamenlijk:
wanneer b.v. iemand in een invalidenwagentje gereden moet worden, dan doet niet
één lid dit, maar vijf. Ook naar buiten toe wekt dat ongewild begrip en waardering
en men zal het steeds meer gewoon vinden zo te helpen.
Humanitas moet helpen en stimuleren, met plannen komen, goed gefundeerd,
zeker, maar daarna de verantwóordelijkheid op z'n minst mede-overdragen op
degenen,waarvoor die plannen gemaakt zijn. Het is niet erg als die mooie richtlijnen
dan danig veranderd, misschien zelfs wel verminkt worden, als er maar groei in de
activiteit blijft. Vooral voor jeugdwerk geldt dit. Niet vooroplopen, maar activeren;
zo mogelijk in samenwerking met gemeente, kerkelijke organisaties of particulieren.
Een staf van deskundigen in Humanitas staat daarbij achter ons om adviezen te
geven.
Om negen uur, net bij het begin van de discussie, kwamen de raadsleden binnen,
waaronder onze voorzitter en met hen nog enige gasten. Al heel gauw zaten we
in een levendige discussie o.a. over de jeugdzorg. Halen we de kinderen ook te veel
uit het gezin? En als de ouders de kinderen geen leiding kunnen geven, is het dan
niet beter de ouders te helpen? Een moeilijke opgave! Het beste is vermoedelijk
met de kinderen te beginnen om op die wijze de ouders te bereiken.
Er gingen ook stemmen op, die meenden dat het met die lastige kinderen nog wel
\mee zou vaÏlen. Wij waren vroeger evenmin zulke brave broeders en zijn toch ook
redelijk terecht gekomen.
Mej. Hijmans wees erop dat dit vroeger gemakkelijker op z'n pootjes terecht kwam
dan nu. De pittigen redden het wel, maar de zwakkeren hebben onze vriendschap
en steun nodig. Er verandert méér en veel sneller dan vroeger en dat eist heel veel
van de morele kracht. Dit is trouwens een verschijnsel dat ook bij de ouderen in
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vele streken van het platteland dringend om bezinning vraagt: De jonge, flinke
mensen trekken dikwijls weg en wat achterblijft is oud of vreest zich in een andere
omgeving niet te kunnen redden - zou dit vaak ook werkelijk niet kunnen.
Een der gasten wees op praktische moeilijkheden met gezinsverzorgsters. Deze
komen b.v. om 8 uur, terwijl de man alom 7 uur op het werk moet zijn, zodat het
gezin een tijdje zonder hulp is. In voorkomende gevallen kan misschien hulp
geboden worden door een huisvrouw in de buurt en hierbij zou Humanitas weer
ingeschakeld kunnen 'worden.
Algemeen wordt betreurd dat we nog steeds geen maatschappelijk werkster in de
gemeente hebben. \iVillen we een goede kracht krijgen dan dient er voor gezorgd
te worden, dat dit meisje steun kan vinden bij de verschillende organisaties. Aange-
zien zij het nooit alleen af kan, zal juist een goede werkster er niet aan willen
beginnen, als ze geen hulp en begrip uit de gemeenschap kan verwachten, in de
verschillende groeperingen.
vVe hebben in de gemeente armenzorg, maar die bereikt dikwijls niet de oudjes en
behoeftigen die het meest geholpen moeten worden; velen vragen niet graag!
In een naburige Friese gemeente behoeft dit ook niet; de maatschappelijke werkster
gaat er bij langs en geeft dóór wie b.v. voor extra brandstof in aanmerking komt.
\Vat weten wij eigenlijk van de noden, die er in onze gemeeenschap heersen?
Ambachtsmensen, b.v. bakkers. komen veel nauwer met de mensen in contact en zijn
dikwijls verbluffend goed op de hoogte met de financiële en andere moeilijkheden
in de gezinnen. Het was een van de gasten, die dit te berde bracht en die daarmee
precies het zwakke punt van onze afdeling blootlegde: we zijn te eenzijdig en
moeten proberen meer leden van diverse pluimage aan' te h"ekken, als medewerkers
en voorposten.
Het was al laat toen de voorzitster deze zeer geanimeerde vergadering sloot met
een hartelijk woord van dank aan de leden, de gasten en vooral mej. Hijmans.

K. (een lid van de jonge afdeling Marurn)

142



ZORG VOOR DE OUDERE MENS

de nederlandse federatie voor bejaardenzorg

Velerlei zijn de taken van de Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg, het lan-
delijk overkoepelend orgaan ter bevordering van de bejaardenzorg in Nederland.
Immers in zijn huidige betekenis omvat dit begrip al datgene, dat tot het welzijn van
de ouderwordende mens kan bijdragen, zoals een toereikend inkomen, een huis-
vesting die aangepast is aan zijn fysieke mogelijkheden, voldoende huishoudelijke
hulp, goede geneeskundige behandeling, verpleging en verzorging, voorlichting om-
trent een gezonde levenswijze, omh'ent de sociale maah'egelen ten behoeve van be-
jaarden, de gelegenheid tot het deelnemen aan culturele belevenissen en tot een
bevredigende tijdsbesteding en - niet in de laatste plaats - het als volwaardig lid
deel blijven uitmaken van de maatschappij.
Aan dit alles ontbreekt nog veel, soms zeer veel. Om hierin verbetering te kunnen
brengen, is een nauwe samenwerking tussen alle organisaties die zich op het terrein
van de bejaardenzorg bewegen, noodzakelijk. Slechts door gezamenlijke inspanning
van het kerkelijk en particulier initiatief, in overleg met de overheid, kan effectief
worden bijgedragen tot de oplossing van het door de toenemende veroudering van
de bevolking kwantitatief steeds omvangrijker wordende probleem der bejaarden.
Het zijn deze overwegingen, die geleid hebben tot de oprichting - nu vier jaren
geleden' - van de Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg, op initiatief van de
toenmalige Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk en de Nederlandse
Vereniging voor Gerontologie. De overheid gaf van haar belangstelling blijk door de
Federatie haar financiële basis te geven.
In de Federatie werken thans samen de Algemene Diaconale Raad van de Neder-
landse Hervormde Kerk, de Vereniging 'Humanitas', de Stichting 'Jolin', de Raad
voor Gereformeerde Sociale Arbeid, de Stichting Vrijzinnig Protestantse Centrale
voor Maatschappelijk Werk, die alle beschikken over een sectie of commissie bejaar-
denzorg, en voorts de Katholieke Nationale Federatie voor Bejaardenzorg. Het weten-
schappelijk element wordt in de Federatie vertegenwoordigd door de Nederlandse
Vereniging voor Gerontologie, terwijl de Vereniging van Hoofden van Tehuizen voor
Bejaarden en de Vereniging 'Pro Senectute' tot de Federatie zijn toegetreden als or-
ganisaties, die zich in het bijzonder toeleggen op de verzorging van bejaarden in
tehuizen. Lid van het algemeen bestuur is voorts een afgevaardigde van de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten, wier leden ambtshalve bejaardenzorg tot taak
hebben.
Als adviseurs nemen aan het beraad deel vertegenwoordigers van de ministeries van
Maatschappelijk Werk, van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Volkshuis-
vesting en Bouwnijverheid, terwijl ook de Geneeskundige Inspectie van de Volks-
gezondheid en de Vereniging van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid door een
adviseur zijn vertegenwoordigd.
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Ten slotte zij vermeld, dat representanten van de Federatie van Verpleeginrichtingen
voor langdurig zieken, van de Vereniging van Secretarissen van Sociale Raden, van
het College van Directeuren van Opbouworganen en van de Nederlandse Federatie
van Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening als gasten van het algemeen bestuur aan
de bestuursvergaderingen deelnemen. De stem van de bejaarden zelf wordt gehoord
bij monde van de vertegenwoordiger van het Centraal Orgaan van Samenwerkende
Organisaties.
De Federatie tracht haar doel onder meer te bereiken door te fungeren als c"entrum
van contact, overleg, studie en coördinatie van het kerkelijk en particulier initiatief,
als advieslichaam en gesprekspartner voor de overheid en als verzamelpunt van het-
geen door haar componenten aan ervaring en kennis wordt ingebracht.
In commissies en werkgroepen van de Federatie wordt naar de oplossing van tal van
vraagstukken met betrekking tot de bejaarden gezocht.
Als een belangrijk werkobject werd reeds aanstonds beschouwd de scholing van allen,
die zich bezighouden met de daadwerkelijke verzorging van bejaarden.
Een daartoe in het leven geroepen, breed samengestelde opleidingscommissie heeft
het ontwerpen van landelijke opleidings-, bijscholings- en voorlichtingsprogramma's
ter hand genomen. De commissie heeft haar werkzaamheden aangevangen met het
samenstellen van een bijscholingscursus voor het in bejaardentehuizen werkzame
huishoudelijk personeel. De cursus heeft ten doel deze krachten zodanig bij te scho-
len, dat zij in staat zijn haar verzorgende taak ten aanzien van de valide bejaarden,
met wie zij door haar werk op de kamers veelvuldig in contact komen, beter en met
meer begrip voor de persoon en de problemen van de bejaarde te volbrengen.
Grote aandacht wordt bij het ondelTicht besteed aan de onderwerpen 'omgang met
bejaarden' en 'algemene oriëntering ten aanzien van de bejaarden'.
Deze cursus wordt sedert 1956 in samenwerking met het nijverheidsonderwijs in een
aantal plaatsen in het land gegeven en ruim 450 abituriënten zijn thans in het bezit
van het getuigschrift bejaardenhelpster, afgegeven door de Federatie. De uitvoering
der cursussen berust tot dusverre bij de Studiecommissie Opleiding Bejaardenver-
zorgsters van de Katholieke Nationale Federatie voor Bejaardenzorg en de Stichting
Protestantse Opleidingen Bejaardenzorg, waarin de Protestantse groeperingen samen-
werken.
Een werkgroep van de opleidingscommissie legt de laatste hand aan een opleidings-
programma voor bejaardenverzorgster, de in tehuizen of verpleeginrichtingen werk-
zame kracht ter verzorging en verpleging van invalide en zieke bejaarden.
Ook een voorlichtingsschema voor gezinsverzorgsters en gezinshelpsters en voor vrij-
willigers nadert zijn voltooiing.
Het programma van een voorlichtingscursus voor directies van bejaardeninrichtingen
is onlangs gereedgekomen.
Een afzonderlijke subcommissie houdt zich bezig met het ontwerpen van richtlijnen
voor de salariëring en verdere arbeidsvoorwaarden van het verzorgend personeel in
tehuizen.
Ook andere objecten worden aangepakt. Er zijn commissies ingesteld inzake bezoek
aan bejaarden, tijdsbesteding van bejaarden en huishoudelijke hulp aan bejaarden.
Aan de totstandkoming van het rapport Huisvesting bejaarden van het Bouwcenh'um
en van de herziene uitgave daarvan heeft de Federatie eefl werkzaam aandeel gehad.
Een prijzen adviescommissie heeft diepgaand de aangelegenheid van de verzorgings-
prijzen in de bejaardentehuizen onderzocht en daaromtrent de overheid van advies
gediend.
Zo zouden er meer activiteiten te noemen zijn.
Thans beraadt de Federatie zich over haar werkprogramma voor de toekomst en over
de wijze waarop dit zo efficiënt mogelijk ten uitvoer gelegd kan worden.
Alle facetten van het bejaardenprobleem zullen tot hun recht moeten komen. Daartoe
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is het wellicht wenselijk, dat het algemeen bestuur van de Federatie uitgebreid wordt
met vertegenwoordigers van die organisaties, die op het terrein van de bejaardenzorg
werkzaam zijn, doch tot nu toe niet bij het werk van de Federatie betrokken zijn
geweest.
Het te kleine apparaat van de Federatie zal versterkt worden, opdat het zijn functie
van opbouwend en stimulerend orgaan naar behoren kan vervullen.
Zeer veel zal er nog moeten worden verricht, zowel aan wetenschappelijk onderzoek
als aan daarop te baseren praktische maatregelen, alvorens men zover is, dat de
bejaarde zijn laatste levensfase zonder bezorgdheid tegemoet kan zien. '

C. W. van Dam
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GE RE PA TRI E E RD EN ZORG

vragenrubriek

In verband met vragen die ons weleens worden gesteld en die van een dusdanig
algemeen karakter zijn, dat verspreiding van de antwoorden nuttig wordt geacht, zal
er in dit blad een vTagenrubriek worden opgenomen. Wij hopen, dat dit voor de
lezers die met gerepatrieerden te maken hebben een aansporing zal zijn om vragen
in te zenden, die dan eventueel door terzake kundigen zullen worden beantwoord.

vraag
Aan welke gerepatrieerden kunnen wij .onze hulp aanbieden?

antwoord
a. Aan de uitgesproken buitenkerkelijken, diegenen dus die ook àfficieel hebben op-

gegeven dat zij geen lid zijn van een kerkgenootschap.
b. Aan diegenen, die behoren tot een bepaalde godsdienstige richting, welke zelf

niet over een maatschappelijk werk-apparaat beschikt.
c. (Soms) aan gezinnen, waarvan de ouders ieder tot een verschillend kerkgenoot-

schap behoren, afhankelijk van een al of niet godsdienstige opvoeding van de
kinderen.

d. Aan gezinnen, waarvan één der ouders buitenkerkelijk is, alweer afhankelijk van
de opvoeding der kinderen.

Hierbij zij uitdrukkelijk bepaald, dat de vrije keuze van de gerepatrieerde voorop
staat. Het komt nl. ook weleens voor dat mensen, die officieel r.-k. of protestant zijn,
geen hulp van hun kerk willen inroepen en bij ons aankloppen.
In zo'n geval is het in het algemeen wel gewenst de contactzoekende te vragen of er
zijnerzijds bezwaar tegen bestaat de betreffende kerkelijke instantie hiervan op de
hoogte te stellen.

vrijwilligers in contractpensions
Op 31 maart 1958 werden de vertegenwoordigers van de drie toporganen (R.-K.,
Prot. en Humanitas), zitting hebbend in de Commissie v. Maatschappelijk Werk,
te zamen met de voorzitter van het CCKP 1) bij de minister van Maatschappelijk Werk
ontboden. H. E. verklaarde van oordeel te zijn dat het Nederlandse volk meer moest
worden ingeschakeld bij de begeleiding van de gerepatrieerden in het algemeen
en van de bewoners der zgn. 'contractpensions' in het bijzonder. Het was namelijk
gebleken, dat de maatschappelijk werksters van het CCKP, die met de zorg voor deze

1) Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor sociale zorg t.b.v.
gerepatrieerden.
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mensen waren belast, niet voldoende tijd hadden zich intensief met de hun toever-
trouwde gezinnen te bemoeien. De bedoeling was om vooral de Nederlandse huis-
vrouwen in te schakelen, die - onder leiding van de maatschappelijk werkster van het
CCKP - op het niveau van 'behulpzame buur' de gerepatrieerde vrouwen vertrouwd
zouden moeten maken met de Nederlandse samenleving, zodat zij, na toewijzing
van een eigen woning, zich beter thuis zouden voelen in deze voor hen zo vreemde
omgeving.
In principe was iedereen het er uiteraard over eens dat hier een belangrijke en zeer
noodzakelijke taak lag voor de vrijwillige medewerksters van de verschillende orga-
nen. Het opstellen van de richtlijnen, zodanig dat elk der drie partners zich hiermede
kon verenigen, was moeizaam werk. Desalniettemin was men eind april zover dat de
tweede fase kon worden ingeluid: het voorlichten van de diverse afdelingen (de con-
tractpensions zijn over het gehele land verspreid) en het werven van de vrijwilligsters.
Twee maanden daarna kwam de enigszins pijnlijke verrassing: één van de organen in
de Commissie v. Maatschapelijk Werk bleek het ten slotte toch niet geheel eens te
zijn met de opgestelde richtlijnen. Nieuwe vergaderingen met eindeloze discussies!
Te langen leste kwam men opnieuw tot overeenstemming, zodat de voorbereiding
kon worden afgerond. In de diverse afdelingen werden 'contactpersonen' - die de
schakel zouden vormen tussen vrijwilligsters en maatschappelijk werkster van het
CCKP - gevonden en hun namen en adressen doorgegeven aan het CCKP. Vele van
onze contactpersonen waren zeer actief en vonden vrijwilligsters, waarvan onmiddel-
lijk opgave gedaan werd aan de betreffende maatschappelijk werkster.
In november ontvingen wij via het CCKP de namen en adressen van de locale con-
tactpersonen voor de R.-K. en Prot. organen. Aangezien gesh'eefd wordt naar zoveel
mogelijk plaatselijke samenwerking, werden deze adressen doorgezonden naar onze
afdelingen.
Het is begrijpelijk dat, waar men zich opgegeven heeft, men aan het werk wil. De
voorbereidingen hebben echter zoveel tijd in beslag genomen dat men - terecht -
zich af gaat vragen of, als alles eenmaal geregeld is, er nog wel werkmogelijkheid zal
zijn. Ook wordt vaak de vraag beluisterd: zál er een beroep op ons wordcn gedaan?
Wij weten het niet, wij moeten afwachten.
Het enige wat wij hieraan kunnen doen is klaar staan voor het geval men onze
hulp nodig heeft. Dit is een somb~r vooruitzicht en zeker voor hen die zich spontaan
en enthousiast als vrijwilligster hebben aangeboden. Maar wij kunnen geen voor-
spellingen doen ten aanzien van deze behoefte.

emigratiemogelijkhedenvoor gerepatrieerden naar de Verenigde Staten van Amerika

Op 2 september 1958 werd door President Eisenhower een wet ondertekend, waarbij
aan 3136 personen (gerepatrieerden) van Nederlandse nationaliteit - met hun even-
tuele gezinnen - een immigratievisum kan worden uitgereikt. Het initiatief hiertoe
werd genomen door de congresleden Pastore en Walt er.
Naar aanleiding hiervan werd op 6 november jl. in Utrecht door de Nederlandse
Emigratie Centrale, in samenwerking met het CCKP, een nadere uiteenzetting ge-
geven van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Gezien het grote belang
van deze nieuwe wet volgt hieronder een samenvatting van hetgeen er die middag
werd gezegd.

voorwaarden

De kandidaat-emigrant zal moeten voldoen aan de onderstaande voorwaarden:
1. In het bezit zijn van een geldig Nederlands paspoort.
2. In Indonesië verblijf hebben gehouden en naar Nederland teruggekeerd zijn tus-

sen 1 januari 1949 en 2 september 1958.
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3. Op 2 september 1958 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Neder-
landse gemeente.

4. Voldoen aan de algemene voorwaarden, die de Amerikaanse immigratiewetgeving
stelt.

5. In het bezit zijn van een - door een in de VS gevestigde burger of organisatie
afgegeven - 'affidavit of support'.

Sub 1. Hieruit volgt, dat ook Indische Nederlanders zullen kunnen worden toegelaten.
Sub 2 en 3. Met nadruk werd hierbij gezegd, dat de Amerikaanse immigratiedienst
zich zeer beslist aan de genoemde data zal houden.
Sub 4. Dit houdt o.m. in, dat de a.s. immigrant niet wegens een ernstig feit met de
justitie in aanraking mag zijn geweest, geen lid is geweest van communistische
organisaties en over een goede gezondheid beschikt. Bij het aanmelden moet een
recent doorlichtingsbewijs worden overgelegd.
Sub 5. Een 'affidavit of support' is een verklaring waarin een in de VS gevestigde
burger of organisatie zich tegenover de Amerikaanse overheid garant stelt, dat de
betrokken emigrant niet ten laste zal komen van de Amerikaanse publieke kas.
Deze affidavits of support kunnen zowel door Amerikaanse burgers en/of organisaties
('voluntary agencies') als door vreemdelingen (die op wettige wijze in de VS zijn toe-
gelaten er er ten minste drie jaar wonen) worden afgegeven. Uiteraard moet degene,
die de garantie op zich neemt, kunnen aantonen dat hij zonodig in staat is aan zijn
verplichtingen te voldoen.
Behalve R.-K., Gereformeerde en Joodse 'voluntary agencies' werd als de belangrijk-
ste, die door het State Department gemachtigd was affidavits of support af te geven,
genoemd de Church World Service, een hulporganisatie van de Wereldraad van
Kerken (Vertegenwoordiging in Nederland: Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken
en Vluchtelingen, Achter Sint Pieter 14, Utrecht). Deze Church World Service eist
geen lidmaatschap van een der bij de Wereldraad van Kerken aangesloten kerkgenoot-
schappen.
Ten aanzien van uitgesproken buitenkerkelijke kandidaat-emigranten bestaan ook,
zij het meer beperkte, mogelijkheden via andere organisaties.
De aanstaande emigrant, die geen hulp van een organisatie kan of wil verkrijgen, kan
ook een beroep doen op de bemiddeling van het Nederlandse overheidsapparaat in de
VS. Inlichtingen hiero~er verkrijgt men bij de aa~meldingskantoren voor emigratie.
Vastomlijnde eisen ten aanzien van beroepen, leeftijd of gezinssamenstelling bestaan
er niet. Gerepatrieerden met ernstige aanpassingsmoeilijkheden - in het bijzonder die
van de vrouw - zullen ook in Amerika minder kans van slagen hebben.

voorbereidingen
Er zullen voorbereidingscursussen zijn waarin, naast onderricht in de Engelse taal,
ook een algemene oriëntering gegeven zal worden inzake de levensomstandigheden in
'de VS. Aan de plaats van de vrouw zal bijzondere aandacht worden besteed.
Ook is het aanbevelenswaardig voor de a.s. emigrant om de speciale cursussen te
volgen in handvaardigheid en tempoversnelling. Deze cursussen zijn bestemd voor
de technisch ongeschoolden, voorzover zij niet zijn gespecialiseerd op een' ander
terrein. Voor technisch geschoolden in bepaalde beroepen zal de gelegenheid worden
opengesteld hun vakbekwaamheid, door het volgen van een bijscholing'scursus, te ver-
groten. Deze cursussen zullen worden gegeven op de regionale werkplaatsen voor
vakopleiding van de Directie voor de Arbeidsvoorziening, Ministerie van Sociale
Zaken en Volksgezondheid.

aanmelding
De aanmeldingsmogelijkheid is per 15 november jJ. geopend.
Alle erkende aanmeldingskantoren voor emigratie in Nederland zullen voor deze
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~anmelding voor emigratie onder de bijzondere wet bemiddeling kunnen verlenen.
De Algemene Emigratie Centrale (Hoofdkantoor Den Haag, }avastraat 96 (tel.
01700-116123) heeft o.a. bijkantoren in
Amsterdam: Plantage Badlaan 18.
Arnhem: Velperbinnensingel 4.
Groningen: Oude Ebbingestraat 8 c.
Hengelo (0.): 'De Telgen', Markt, Kamer 402.
Rotterdam: Hoogsh'aat 54 a.
Utrecht: Oude Gracht 152 bis.
terwijl men zich eveneens kan vervoegen bij het Rijksarbeidsbureau, Zeestraat 73,
Den Haag. Ook de confessionele organen hebben hun eigen 'emigratiekantoren.
De keuze van het aanmeldingskantoor is geheel vrij.

procedure

Op het aanmeldingskantoor vult men formulieren in. Het Amerikaanse consulaat
beoordeelt in eerste instantie of de kandidaat voldoet aan de geldende eisen. De

\ Nederlandse vertegenwoordigingen van de voluntary agencies nemen contact op met
de kandidaat-emigrant en brengen rapport uit aan hun hoofdkantoren in de VS.
Zijn de bevindingen bevredigend en heeft men een 'sponsor', dan ontvangt het
Amerikaanse consulaat een affidavit of support en kan het visum worden uitgereikt.
Men moet er echter op voorbereid zijn dat het soms wel maanden kan duren voor de
zaak zijn beslag krijgt.
Diegenen, die voor betaling van hun emigratiekosten een beroep hebben gedaan op
steun van overheidswege, ontvangen van de Nederlandse Emigratiedienst bericht
wanneer zij kunnen vertrekken.

kosten

De kandidaat-emigranten zullen een gedeelte van de kosten zelf moeten betalen. Dit
deel is gebaseerd op anderhalf maal het bedrag dat zij in het jaar vóór hun emigratie
aan loon- enlof inkomstenbelasting hebben betaald. Een minimum eigen aandeel
geldt voor alleenstaanden ad f 150,- en voor gezinnen ad f 100,-, doch dit eigen
aandeel is nooit hoger dan f 900,- per persoon. Hoe groter een gezin, hoe minder
het maximum eigen aandeel per persoon.
De steun in de emigratiekosten wordt verstrekt overeenkomstig de Emigratie Bijslag-
regeling. Hierin zijn normen vastgesteld voor het vervoer van Nederland naar het
land van bestemming, voor kleinere kosten tijdens de reis, voor het vervoer iri het
andere land, voor een bedrag aan zgn. 'landingsgeld', t.b.V. deze kosten bij aankomst.
Voor het bijzondere immigratieprogramma is bovendien voorzien in een verzekering
tegen risico's van ziekte en ongevallen gedurende drie maanden na vertrek.
Ook 8e kosten voor het visum ad $ 2.5,- per persoon worden binnen het kader van
de Emigratie Bijslagregeling door de Nederlandse overheid bet~ald. .
De zgn. 'aanloopkosten', dat zijn de kosten vóór het vertrek, moeten in principe door
de emigrant zelf betaald worden. Indien dit onmogelijk zou blijken te zijn, kan be-
trokkene een beroep doen op steun van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken
in eigen woonplaats.
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GEZINSVERZORGING EN

ORGANISATIE

landelijke richtlijnen voor de organisatie van de

gezinsverzorging in humanitas

Het bestuur van de plaatselijke afdeling onderzoekt in samenwerking met de lande-
lijke sectie de wenselijkheid en noodzakelijkheid van het ter hand nemen van de
gezinsverzorging ter plaatse en neemt te dezen aanzien een beslissing.
Indien men tot de overtuiging komt dat er redenen en mogelijkheden aanwezig zijn
om dit werk ter hand te nemen, zal moeten worden bekeken aan welke organisatie-
vorm men de voorkeur geeft. De bestaande vormen in Humanitas-verband zijn:

A. het afdelingsbestuur delegeert de leiding en uitvoering van het werk aan ecn
sectie. De totale verantwoOl"delijkheid voor dit onderdeel van het werk blijft
berusten bij het afdelingsbestuur (de relatie afdelingsbestuur-sectie dient te
worden gebaseerd op artikel 21 van het huishoudelijk reglement van de vereni-
ging);

B. het afdelingsbestuur roept een stichting in het leven. De totale verantwoordelijk-
heid voor het werk gaat over op het stichtingsbestuur.
Bij de organisatie van de gezinsverzorging in Humanitas-verband wordt door de
plaatselijke sectie c.q. Stichting het werk opgezet in overeenstemming met de
richtlijnen die door de landelijke sectie worden uitgestippeld, eventueel aangepast
aan de plaatselijke situatie. De landelijke sectie treedt op als orgaan voor advies
en voorlichting. Het is de taak van de landelijke sectiesecretaris de verbindings-
schakel te zijn tussen de landelijke sectie en de plaatselijke secties.
De allereerste punten, die bekeken moeten worden bij het opzetten van een ge ..
zinsverzorgingsorganisatie zijn:

A. de werving van gezinsverzorgsters en -helpsters. Waar het momenteel bijzonder
moeilijk is gezinsverzorgsters en -helpsters te vinden zal men aan dit punt vanaf
het begin grote aandacht moeten geven.
Indien een meisje bereid wordt gevonden zich tot gezinsverzorgster te laten op-
leiden, duurt het ten minste een half jaar (te rekenen vanaf het begin der cursus-
sen in februari en september) vóór zij voor de afdeling beschikbaar komt.
Het in dienst nemen van ten minste één kracht, die aan de eisen voldoet, is
noodzakelijk om via de subsidieregeling Gezinsverzorging subsidies van rijk
en gemeente te verwerven;

B. het verwerven van startkapitaal. Waar men bij de aanvang van de werkzaam-
heden direct moet kunnen beschikken over de nodige financiën om allerlei kosten
te kunnen betalen (in de eerste plaats salarissen) is het in het algemeen gewenst
per kracht te kunnen beschikken over een bedrag van ca. f 800,- als startkapitaal;

C. de werving van leden C.q. contribuanten. Er moet van uitgegaan worden dat
25-30 pct. van de inkomsten van de gezinsverzorging via contributies van leden
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en donaties (werkgevers, ziekenfondsen, enz.) verkregen moet worden. Een aantal
van ca. 150 gezinsverzorgingsleden c.q. contribuanten per aangestelde kracht is
daartoe nodig.

Alvorens men tot de uitvoering van het praktische werk overgaat, komt de erkenning
als gezinsverzorgingsorganisatie in de zin van de subsidieregeling aan de orde.

Hiertoe is nodig:
1. aanmelding bij het Hoofd van het Bureau van het Departement van Maatschap-

pelijk Werk in de provincie. Dit Bureauhoofd brengt terzake advies uit aan het
Departement van Maatschappelijk Werk, welke na gunstlg advies de beh'effende
organisatie plaatst op de lijst van erkende instellingen voor de gezinsverzorging.

2. een erkenning vanwege de landelijke vereniging Humanitas. Deze kan bij de
landelijke sectiesecretaris worden aangevraagd en wordt in duplo toegezonden
(één ter doorzending aan het betreffende Bureauhoofd, één ter bewaring in eigen
archief).

3. de benoeming van deskundige leiding. De subsidieregeling verstaat onder deskun-
dige leiding in het algemeen de leiding die wordt gegeven door een maatschap-
pelijk werkster in het bezit van het diploma van een 'dagschool' van Maatschap-
pelijk Werk.

Als overgangsmaatregel kunnen hiermede gelijk gesteld worden:
Aa. leidsters, in het bezit van een door het ministerie van Maatschappelijk Werk

afgegeven getuigschrift ten aanzien van het leiding geven aan gezinsverzorg-
sters en -helpsters.

Bb. leidsters, in het bezit van een ,vanwege het hoofdbestuur van Humanitas
afgegeven verklaring, dat zij in staat zijn om leiding te geven aan gezins-
verzorgsters c.q. -helpsters.

Cc. leidsters in wier salariskosten gesubsidieerd zou kunnen worden op grond
van de richtlijnen van het uitvoerend algemeen maatschappelijk werk.

De onder Bb. genoemde verklaring kan bij de landelijke sectiesecretaris worden
aangevraagd en wordt in duplo toegezonden (zie boven).

Indien de hierboven genoemde regelingen zijn geh'offen, kunnen voorschot-aanvragen
op de te verwachten subsidies worden ingediend.
A. bij het Departement van Maatschappelijk Werk op de daartoe voorgeschreven

formulieren,
B. bij het betreffende gemeentebstuur C.q. in voorkomende gevallen de beh"effende

gemeentebesturen.

Indien men als organisatievorm de Stichting gekozen heeft, zullen de hierboven-
genoemde werkzaamheden door het Stichtingsbestuur ter hand worden genomen.
Indien de uitvoering der werkzaamheden gedelegeerd wordt aan een sectie, zal het
van de omstandigheden afhangen, of deze werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door
het afdelingsbestuur worden verricht dan wel door de sectie. •
Terugkerend naar de hierbovengenoemde organisatievormen, is het wenselijk de
werkzaamheden van de uitvoeringsorganen nader te bezien.
Uitgegaan wordt hierbij van de vorming van een sectie door het betreffende afdelings-
bestuur. Indien de stichtingsvorm gekozen wordt, zal de onderstaande taakanalyse in
zoverre gewijzigd moeten worden, dat de taak van dit stichtingsbestuur ten opzichte
van het afdelingsbestuur vervalt, aangezien er geen sprake' is van een delegatie en
het stichtingsbestuur volledig verantwoordelijk is voor de gehele gang van zaken.
In dit geval zou in de plaats van (plaatselijke) sectie gelezen kunnen worden: Dage-
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lijks Bestum van de Stichting en in de plaats van afdelingsbestuur: Algemeen Bestum
van de Stichting.
Een goede samenwerking tussen Stichtings- en afdelingsbestuur wordt als vanzelf-
sprekend verondersteld.

Taak van de sectie
De sectie voor de gezinsverzorging ontvangt van het afdelingsbestuur zijn taak-
opdracht en voert het werk binnen het kader van deze taakopdracht uit. De secti~
heeft een taak:
1. op het organisatorische vlak,
2. op het uitvoerende vlak.

ad 1. Taak op het organisatorische vlak
De sectie onderhoudt het contact met
A. de landelijke sectie,
B. het afdelingsbestuur.

ad A. Contact met de landelijke sectie
De plaatselijke sectie wint over de algemene richtlijnen voor het werk inlichtingen en
advies in bij de landelijke sectiesecretaris en houdt via deze landelijke sectiesecretaris
de landelijke sectie op de hoogte van de gang van zaken en problemen die zich bij het
werk voordoen.

ad B. Contact met het afdelingsbestuur
De sectie stelt binnen zijn taakopdracht de algemene richtlijnen voor het werk samen
en legt deze ter goedkeming aan het afdelingsbestum voor.
Hetzelfde geldt voor de retributieschaal en de arbeidsvoorwaarden voor gezinsver-
zorgsters en -helpsters.
De sectie overlegt met het afdelingsbestum over de te benoemen leidster.
De sectie legt op geregelde tijden rekening en verantwoording van haar werkzaam-
heden af aan het afdelingsbestuur.
De sectie maakt tenminste éénmaal per jaar een begroting van kosten op en legt deze
aan het afdelingsbestum ter goedkeming voor. Na goedkeming van deze begroting
beheert de sectie de financiën binnen het kader hiervan.
De sectie pleegt met het afdelingsbestuur overleg over het vragen van giften aan of
verkrijgen van donaties van personen of instellingen, alsmede over het aangaan van
belangrijke conh'acten met werkgevers.
Indien in het kader van de gezinsverzorging een vertegenwoordiger voor enige com-
missie moet worden benoemd, legt de sectie hiertoe een voordracht aan het afdelings-
bestuur voor, welk bestuur deze vertegenwoordiger benoemt.
De sectie pleegt overleg met het afdelingsbestuur inzake het beleid ten aanzien van
de ledel")werving.

ad 2. Taak op het uitvoerende vlak
Ten aanzien van de uitvoering van het werk heeft de sectie tot taak:
a. de vaststelling van het beleid en de uitvoering daarvan,
b. op te treden als werkgever,
c. het opnemen van contact met andere instanties.

ad a. Vaststelling beleid en uitvoering
De sectie werkt de richtlijnen welke door het afdelingsbestuur werden goedgekeurd
uit ter hantering bij de tenuitvoerlegging van het werk.
Voorzover het haar taak betreft, maakt de sectie aan de hand hiervan een instructie
voor de leidster in overleg met de landelijke sectiesecretaris.
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De sectie vergadert regelmatig ter bepaling van zijn beleid. In het algemeen is de
leidster bij deze vergaderingen aanwezig. O.a. worden de door de leidster uitgebrachte
werkrapporten besproken. Aan de hand hiervan bepaalt de sectie zijn beleid voor de
naaste toekomst, o.a. ten aanzien van een eventuele uitbreiding of inkrimping van

, personeel enz. Van de te houden vergaderingen wordt mededeling gedaan aan de
landelijke sectiesecretaris.
De sectie neemt in overleg met het afdelingsbestuur de ledenwerving ter hand: het
maken van propaganda, het werven van leden, eventueel het bepalen van het moment
waarop men geen nieuwe leden meer aanneemt (zie onder Ad. 1 B). De sectie bepaalt
of en zo ja, in hoeverre de leidster zelfstandig kan afwijken van de retributieschaal.
De sectie behandelt alle klachten en wensen van gezinnen, welke te zijner kennis
gebracht wordim en neemt een beslissing de leidster gehoord hebbende. Deze beslis-
sing wordt door de leidster aan het betreffende gezin medegedeeld. Indien dit nood-
zakelijk wordt geacht, kan de sectie zich rechtstreeks tot het gezin wenden voor
nadere inlichtingen.
De sectie draagt zorg voor het bijhouden der boeken en beheer der financiën, verzorgt
de aanvragen ter verkrijging van rijks- en gemeentesubsidie.

ad b. Optreden als werkgever
De verantwoordelijkheid voor het werk van de leidster, gezinsverzorgsters en -help-
sters berust bij de sectie. Geldt ten aanzien van een vrijwillige leidster, dat deze op
voordracht van of met advies van de sectie door het afdelingsbestuur wordt benoemd,
indien een gesalarieerde kracht wordt. aangesteld, vindt de benoeming. plaats door
het Hoofdbestuur van Humanitas met advies van of op voordracht van de plaatselijke
sectie en het afdelingsbestuur.
De aanstelling en het ontslag van gezinsverzorgsters en -helpsters geschiedt door het
afdelingsbestuur op voordracht van de sectie. Voor elke kracht dient een schriftelijke
arbeidsovereenkomst te worden opgemaakt. Indien hiertoe de noodzakelijkheid aan-
wezig is kan de sectie een kracht schorsen.
De sectie neemt, indien noodzakelijk, maatregelen tot het werven van personeel
(plaatsen van advertenties e.d.), kan dit echter ook delegeren aan de leidster of in
samenwerking met haar doen. De sectie behandelt alle te zijner kennis gebrachte
wensen en klachten van gezinsverzorgsters en -helpsters, voorzover deze geen betrek-
king hebben op het werk in de gezinnen en neemt een beslissing, de leidster gehoord
hebbende. .
Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan de sectie de betreffende kracht oproepen
om haar problemen nader toe te lichten. (Indien de betreffende kracht niet akkoord
gaat met de door de sectie genomen beslissing, kan zij bij het afdelingsbestuur in
beroep gaan hiertegen).
Het afdelingsbestuur kan de leidster machtigen zo mogelijk in overleg met een van
de leden van de sectie (bij voorbeeld de penningmeester) tijdelijk personeel aan te
nemen in noodgevallen (bij voorbeeld ziekte of vakantie van een of meer der in dienst
zijnde krachten) of te lenen van andere instellingen; hetzelfde geldt ten aanzien van
. uitlening aan een andere instelling, indien een in dienst zijnde kracht niet direct
geplaatst kan worden. De sectie doet ten aanzien van de in dienst zijnde krachten al
datgene, wat ertoe kan bijdragen een goede werksfeer te bevorderen. Het is gewenst
dat de sectie daartoe ten minste één keer per jaar een contactbijeenkomst organiseert
met alle bij de gezinsverzorging aangestelde krachten (buiten het kader van de
geregelde groepsbijeenkomsten van de leidster. met de gezinsverzorgsters en -help-
sters).

ad c. Contact met andere instanties
Voor de benoeming van vertegenwoordigers in commissies de gezinsverzorging betref-
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fende, buiten de vereniging Humanitas, maakt de sectie een voordracht op voor het
afdelingsbestuur. Het afdelingsbestuur neemt de beslissing.
De sectie kan betrekkingen met subsidie-verlenende instanties onderhouden, zoekt
contact en maakt afspraken met andere instanties, bij voorbeeld werkgevers, vak-
bonden, e.d. over de vaststelling van bijdragen bij hulpverlening (de individuele
behandeling der gevallen kan aan de leidster gedelegeerd worden); de sectie kan na
overleg met het afdelingsbestuur trachten giften en donaties voor de gezinsverzorging
te verkrijgen van personen of instellingen (zoals reeds onder ad lB genoemd in overleg
met het afdelingsbestuur).

de taak van de leidster van de gezinsverzorging

De leidster ontvangt van de sectie de richtlijnen voor het werk en draagt de verant-
woordelijkheid voor de uitvoering hiervan. De taak van de leidster kan worden
onderscheiden in:
a. contact met de sectie,
b. contact met de gezinnen, die een aanvrage om hulp doen,
c. contact met de gezinsverzorgsters en -helpsters,
d. contact met andere instanties.

ad a. Contact met de sectie

Daar de leidster werkt onder de directe verantwoordelijkheid van de sectie, dient zij
deze op de hoogte te houden van haar werk. In dit verband is het noodzakelijk dat zij
regelmatig eens per maand rapport uitbrengt van haar werkzaamheden en in het
algemeen de vergaderingen van de sectie bijwoont.
Haar rapport zal al datgene moeten bevatten, dat de sectie de mogelijkheid geeft tot
het krijgen van een overzicht van hetgeen verricht werd en het uitstippelen van zijn
beleid in de naaste toekomst, o.a. een inzicht in de gevallen, waarin hulp werd ver-
leend en in de aanvragen, die wegens gebrek aan krachten niet konden worden
gehonoreerd, het aantal gezinsverzorgings- en gezinshulpgevallen, aanvragen van
leden en niet-leden, enz., de ervaringen met de in dienst zijnde krachten, eventuele
wensen en klachten van en over deze krachten, eventuele wensen en klachten van de
gezinnen, waarmede de leidster in contact staat, enz.

Ten aanzien van de sectie heeft de leidster tevens een adviserende taak betreffende de
te nemen maatregelen (bij voorbeeld uitbreiding en ontslag van personeel, bevorderen
van het zenden van helpsters naar een opleiding, arbeidsvoorwaarden, enz.). Op ver-
zoek van de sectie kan zij de werving van nieuwe h'achten ter hand nemen. Ten
aanzien van sollicitanten naar de functie van gezinsverzorgster of -helpster, verricht
de leidster de eerste selectie.
Zij ontvangt de sollicitanten en maakt van haar indrukken rapport op, welk rapp;rt
voorzien van haar advies naar de sectie gaat ter verdere behandeling. In noodgevallen
(bij voorbeeld ziekte en vakantie van personeel) zal de leidster op eigen initiatief voor
een vervangster kunnen zorgen, waarbij echter contact met een van de leden van de
sectie (de penningmeester?) gewenst is.
Evenzo bij het lenen van een kracht van en het uitlenen van een kracht aan een
andere instelling voor gezinsverzorging.

De leidster geeft aan de penningmeester door de namen en adressen der geholpen
gezinnen, alsmede de vastgestelde retributiebedragen en eventuele bijdragen van
anderen (werkgever, sociale zaken, enz.). Zij vult de gezinskaarten in en verzorgt de
weekoverzichten en het jaaroverzicht van alle in dienst zijnde krachten.
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ad b. Contact met de gezinnen

Indien een aanvrage om hulp binnenkomt, bezoekt de leidster het gezin en stelt
(eventueel in overleg met de medicus) vast:
aa. of hulp verleend zal worden, ,
bb. zo ja, of het een verzorgings- dan wel een hulp geval is,
cc. welke kracht tewerkgesteld zal worden in het betreffende gezin en met ingang

van welke datum,
dd. de vermoedelijke duur van de hulpverlening,
ee. de retributie volgens de vastgestelde retributieschaal.
Indien de leidster van mening is dat op grond van bijzondere omstandigheden in het
gezin van de reh'ibutieschaal dient te worden afgeweken, doet zij dienaangaande een
voor'stel aan het DB van de sectie ter bepaling van een afwijkend retributiebedrag.
Het DB neemt de beslissing.
De leidster moet het gezin op de hoogte stellen van het wezen van de hulpverlening, .
opdat men weet wat men van de verleende hulp mag verwachten en wat niet. Tijdens
de hulpverlening bezoekt de leidster het gezin regelmatig één keer per week. Tijdens
dit bezoek moet zij er zich van vergewissen of haar keuze aangaande sOÇlrtvan hulp-
verlening en ingezette persoon de juiste was. '
Eventuele klachten of wensen van de huisvrouw worden door de leidster beoordeeld
en zo nodig verder besproken en behandeld óf wel met de betreffende kracht, óf wel
met het DB van de sectie. Indien ten aanzien v~n haar werk problemen door de be-
treffende gezinsverzorgster of -helpster bij de leidster zijn naar voren gebracht, kan
het nodig zijn dat zij deze met de huisvrouw bespreekt. Ten aanzien van de huisvrouw
en verzorgster C.q. helpster kan de leidster dus een bemiddelende taak hebben. Blijkt
de ingezette kracht niet de juiste te zijn, dan zal de leidster de kracht door een andere
moeten trachten te vervangen.
Indien haar beleid het om genoemde of andere redenen noodzakelijk maakt een reeds
ingezette kracht te vervangen door een andere, zal de leidster dit het gezin van
, tevoren gemotiveerd moeten meedelen.
Indien tijdens of door de hulpverlening blijkt, dat er in het gezin problemen bestaan,
welke niet door het inzetten van een verzorgster of helpster worden opgelost, kan de
leidster de taak hebben óf wel zelf door verdere bemoeienis te trachten deze tot een
oplossing te brengen dan wel hierbij andere daarvoor in aanmerking komende instan-
ties in te schakelen of daarnaar te verwijzen. Zij zal dit echter slechts ,mogen doen
met de instemming van de betreffende volwassen gezinsleden. Ten aanzien van het
haar over en door de gezinnen medegedeelde moet zij haar beroepsgeheim in acht

Inemen.
Indien, als overbrugging een verzorgster of helpster tijdelijk wordt tewerkgesteld in
een gezin waar permanente hulpverlening noodzakelijk is, kan het op de weg van de
leidster liggen mede te helpen bij het zoeken naar een permanente hulp.
Indien een hulpverlening wordt beëindigd, zal in de regel de leidster als nazorg nog
gedurende korte tijd contact met het gezin moeten houden en bezien of de hulp-
verlening niet op een te vroeg tijdstip werd beëindigd.

ad c. Contact met gezinsverzorgsters en -helpsters

De leidster onderhoudt een regelmatig contact met verzorgsters en helpsters. Indien
een kracht in een voor haar nieuw gezin geplaatst wordt, licht de leidster haar, in
omtrent dit gezin, omtrent de taak die haar wacht en omh'ent verdere bijzonderheden
in zoverre dit nodig is in verband met de specifieke taak die de verzorgster C.q. help-
ster' heeft.
Gedurende de hulpverlening bespreekt de leidster regelmatig, ten minste éénmaal in
de week het werk met de beh'effende kracht. De in het werk voor de betreffende
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kracht eventueel gerezen persoonlijke moeilijkheden zal de leidster moeten trachten
op te vangen. Indien haar werk in een gezin de gezinsverzorgster c.q. helpster aan-
leiding geeft tot klachten of wensen, moet de leidster de kwestie onderzoeken en zo
nodig maatregelen nemen.
Indien de verzorgster of helpster tijdens een hulpverlening wordt overgeplaatst, zal de
leidster de beh'effende kracht hiervan met redenen omkleed van tevoren op de hoogte
moeten stellen. Indien een verzorgster of helpster wensen of klachten ten aanzien van
de arbeidsvoorwaarden naar' voren brengt, zal de leidster deze ter kennis moeten
brengen van de sectie. Eventuele maatregelen ten aanzien van het werk genomen
door de sectie zullen door de leidster ter kennis van de verzorgsters en helpsters
moeten worden gebracht. De leidster treft, in overleg met de sectie, regelingen ten
aanzien van vakanties, snipperdagen, enz. en geeft ziekmeldingen van het personeel
door aan de penningmeester.
Naast het individuele contact met elk der verzorgsters en helpsters ter bespreking van
het werk is het noodzakelijk dat regelmatig groeps(contact)-bijeenkomsten worden
gehouden. Deze groepsbijeenkomsten hebben ten doel:
de mogelijkheid te scheppen voor alle deelneemsters elkaar te leren kennen als mede-
werkers in verenigingsverband;
de medewerksters de voordelen te doen ervaren van het werken in groepsverband;
de mogelijkheid te scheppen tot het geven van een scholing C.q. bijscholing en tot
behandeling van onderwerpen, welke van belang zijn voor het werk.
De leidster organiseert deze bijeenkomsten, stelt het programma vast in overleg met
de landelijke sectiesecretaris, met de sectie en de deelneemsters.

ad d. Contact met andere instanties
Het kan op de weg van de leidster liggen contact op te nemen, bij voorbeeld met
werkgevers, Dienst van Sociale Zaken, e.d. onder andere ter aanvulling van de dool'
het gezin te betalen retributie. Indien zulks noodzakelijk is, neemt binnen het kader
van haar werk de leidster contact op met andere instanties inzake de hulpverlening
bij problemen, welke buiten het terrein van de gezinsverzorging liggen (zoals reeds
gezegd slechts met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen).
Indien een verzorgster of helpster wordt ingezet op verzoek van een andere instantie
kan het nodig zijn, dat de leidster gedurende de hulpverlening regelmatig contact
onderhoudt met deze instantie in verband met de gang van zaken in het gezin, bij-
zondere maatregelen (bij voorbeeld bij de hulpverlening in niet aangepaste gezinneil,
gerepatrieerde gezinnen, e.d.) en de duur van de hulpverlening.

Namens de Landelijke Sedi:ie
Gezinsverzorging,
C. M. SWIEBEL, voorzitter
H. J. ROES, secretaresse.

de bijeenkomst van leidsters van de gezins-
verzorging op 29 oktober 1958

.••De nieuwe subsidie-aanvraag gezinsverzorging en gezinshulp, die op 1 januari 1958
.is ingegaan, heeft het arbeidsterrein van deze taak van het maatschappelijk werk
aanzienlijk uitgebreid door het subsidiabel stellen van de hulpverlening aan bejaar-
de~ en chronisch zieken. Dit betekent uiteraard een verbreding van het terrein,
waarop de leidster van de gezinsverzorging 'deskundig' behoort te zijn.
Een en ander was er de aanleiding toe dat op de op 29 oktober jJ. te Amersfoort ge-
houden bijeenkomst van de leidsters van onze vereniging speciale aandacht werd
gegeven aan de sociale en psychologische aspecten van het bejaard zijn.
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Twee sprekers voerden het woord: de heer N. F. A. de Graan, secretaris van de
landelijke sectie bejaardenzorg, bepaalde zich tot de sociale aspecten, dr. S. Braad-
baart, arts van de GGD verbonden aan het Gemeentelijk Tehuis voor Ouden van
Dagen in Rotterdam; belichtte enige psychologische aspecten van het bejaard zijn en
sprak hierop aansluitend over de omgang met bejaarden~
Een korte samenvatting van hetgeen door de inleiders naar voren werd gebracht
volgt hieronder.

sociale aspecten
De grote belangstelling die er in de huidige tijd bestaat voor het bejaardenvraagstuk
vindt zijn oorzaak in een sterk gewijzigde en zich nog steeds wijzigende bevolkings-
opbouw. Dit is o.a. in Nederland het geval. Door een bijzonder laag kindersterfte-
cijfer en de verhoging van de levenskansen door ontwikkeling der medische weten-
schap, waardoor de gemiddelde levensduur sterk verlengd is, is het percentage be-
jaarden in verhouding tot enige tientallen jaren geleden snel gestegen. Men schat dit
voor 1958 op 8,5 à9 pct. der bevolking van Nederland (11 miljoen inwoners). Dit
betekent dus dat er in ons land een aanzienlijke groep bejaarden is.
Dit feit alleen rechtvaardigt nog niet, dat er gesproken moet worden over bejaarden-
problemen en bejaardenzorg. De oorzaak hiervan ligt in de positie van de bejaarden
in onze samenleving.
Onze huidige westerse samenleving is gericht op 'jong zijn en jong blijven', op het
hebben van prestige, op het verrichten van grote prestaties. De bejaarde is hier niet
meer de overbrenger van de cultuur (in tegenstelling tot de bejaarde mens in de oude
agrarische maatschappij, die dit bij uitstek wel was). Een en ander betekent prestige-
verlies. Bovendien kan de bejaarde mens in de huidige tijd niet meer dezelfde
prestatie leveren, als een mens op jongere leeftijd.
Het bereiken van de vijfenzestigjarige leeftijd, waaruit voortvloeit verlies van arbeid,
vermindering van prestige, vermindering van inkomen, vermindering van contact
me.t de samenleving, betekent voor de mens dat het moment gekomen is waarop hij
op een ,andere, aan zijn persoon aangepaste, wijze een plaats in de, maatschappij moet
vinden, wil hij niet aan een grote vereenzaming ten prooi vallen. Deze plaats zal hij
veelal niet alleen kunnen vinden, hierbij zal hij moeten' worden geholpen, mede door-
dat zijn geestelijke zowel als lichamelijke beweeglijkheid door het ouder worden zijn
afgenomen. Men kan de bejaarde slechts dan tot een goede hulp zijn, als men oog
heeft voor de situatie en kenmerken der maatschappij in de tijd waarin de bejaarde
opgroeide.

psychologische aspecten
Er is nog geen afgerond geheel gevormd van de psychologie der bejaarden. De on-
derzoekmogelijkheden zijn op dit terrein veel beperkter dan bij de kinderpsychologie
(psycho-analytische methode is hier niet toe te passen).
Een antwoord op de vraag wat 'oud' of 'bejaard' is, is heel moeilijk te geven; dit
hangt van allerlei factoren af.
Bij medisch onderzoek blijkt bij eenzelfde persoon het ene orgaan reeds veel eerder
'oud' te zijn dan het andere. In sociaal opzicht spreekt men van oud, als de mens zijn
werk heeft neergelegd of gepensioneerd is. 'Doch ook hier bestaan grote verschillen
in leeftijd: agenten, verpleegsters, stratenmakers en officiers kunnen reeds op vijf-
envijftigjarige leeftijd gepensioneerd worden, hoogleraren op hun zeventigste jaar.
Een Amerikaans onderzoeker (Havighurst) definieerde' oud zijn als volgt: iemand is
oud, wanneer hij te oud is om een voor hem belangrijke functie te vervullen.
Andere onderzoekers constateerden uit een enquête, dat de leeftijd waarop men
iemand oud noemt, samenhangt met de sociale laag waartoe men behoort: hoe hoger
de sociale laag, hoe hoger de leeftijd waarop iemand oud genoemd wordt.
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Veroudering in psychologische betekenis kan objectief bezien en subjectief gevoeld
worden.
De subjectieve verouderingsgevoelens beginnen gewoonlijk na het veertigste jaar.
Van veroudering en ouderdom in medische zin is geen definitie te geven, evenmin als
dat het geval is van het leven.
Alhoewel er verschillende uitspraken bekend zijn van onderzoekers, die bepaalde
aspecten van de ouderdom beh'effen, zal nog veelonderzoekwerk moeten plaats-
vinden om tot een enigszins afgerond geheel te komen. Allerwegen wordt hieraan
grote behoefte gevoeld en aandacht besteed.
Aangenomen kan worden dat het kernpunt van de veranderde psychologie van de
bejaarde wordt gevormd door het isolement, waarin de bejaarde vanzelfsprekend
komt te verkeren door lichamelijke veranderingen.
Dit isolement zal zoveel mogelijk doorbroken moeten worden door te pogen de
bejaarden op voor hen adiquate wijze toch een nuttige functie in de maatschappij
te laten vervullen en in de omgang met hen de 'verkeersregels' in acht te nemen, zoals
deze o.a. zijn neergelegd in de grondwet voor de ouderdom, welke is afgedrukt in
een publikatie van de Sociale Raad in Rotterdam. 'Omgang met Bejaarden.'
Een uitvoerig verslag van de betogen der beide inleiders is op aanvrage verkrijgbaar
bij het Cenh'aal Bureau.

Amsterdam, 17 november 1958 H. J. ROES

kaderweekend van het gewest friesland

Op 8 en 9 november organiseerde het gewestelijk centrum in Friesland, in samen-
werking met het Vormingscentrum der Woodbrookers te Kortehemmen, een kader-
weekend voor bestuursleden en actieve medewerkers uit het gehele gewest. Er wai-en
meer dan dertig deelnemers en er werd hard gewerkt; vergaderd over de opbouw
van de organisatie en gediscussieerd over het praktische werk.
Op de zondagmorgen hield ds. Bijleveld van Kortehemmen een bijzonder boeiende
inleiding over de 'vragen rondom de mens in deze maatschappij', waarbij hij die
vragen belichtte vanuit de achtergrond der verschillende levensbeschouwingen. Een
van de deelnemers heeft beloofd over dit zeer geslaagde weekend iets te zullen
schrijven voor het volgende nummer van het kaderblad. U hoort er dus meer van!

(vervolg van pagina 159)

gende paragraaf, die toch wel aansluit, tevergeefs terug. Het geheel is wat onrustig
geworden - maar dat kan misschien niet anders. Het is een brokkelige, onrustige
wereld die ons wordt geschetst ... De literatuurlijst aan het slot is van een rijke
veelzijdigheid! Alleen misten wij daarin een vermelding van verschillende relevante
Unesco- pu blika ties.
Niet in de eerste plaats om de algemel~e conclusies over een betere wereld voor de
toekomst zouden wij dit boek willen aanbevelen, maar meer als een boeiende 'docu-
mentaire' van groepen en volken in al hun chaotische strevingen en moeilijkheden
van nu. En, van daaruit gelezen, als een uitdaging voor ons eigen 'sociaal zien'en
vooruitdenken.

17 november 1958 L. HIJMANS
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BOEKBESPREKING

vijfstromenland. balans der werelddelen, door dr. p. j. bou-
man, van gorcum & comp. n.v., assen 1958

'Mee~ beeldend dan verklarend' wordt dit nieuwste boek van dr. P. J. Bouman (o.a.
bekend door zijn 'Revolutie der eenzamen' en 'Volk in beweging') op de stofomslag
genoemd. Het is een moeilijk boek om in kort bestek te bespreken. Niet omdat het zo
wetenschappelijk of 'zwaar' geschreven is - integendeel. Wie begint te lezen wordt
als het ware direct meegenomen: na vijf bladzijden zijn wij al de halve w~reld rond .. ,
geflitst en hebben en passant de dichter Cees Nooteboom, Honoré de Balzac, Schiller,
George Orwell en Nietsche ontmoet! Later gaat dat wel wat rustiger en komen de
vijf werelddelen (Emopa, Amerika, Afrika, Azië en Australië met Nieuw-Zeeland en
Oceanië) afzonderlijk aan de orde, maar alle op zo veelzijdige en - mede daardoor -
op zo fragmentarische wijze, dat de lezer zich eigenlijk pas na herhaalde lezing van
die vele beschouwingen en kanttekeningen een beeld kan vormen van wát de schrij-
ver ons wil geven. Vooral van de vragen waarover hij ons aan het denken wil zetten
en waarop hij zelf niet of slechts indirect antwoorden geeft. Zelf zegt hij op pag. 192:
' ... ik geef statistiek noch landbeschrijving. Slechts een overzicht van continenten
in, vogelvlucht met enige notities over potentiële krachten, ten goede of ten kwade
werkend in het wordende wereldbestel ... ' De toenemende lotsverbondenheid van
de volken in de wereld is bij dit overzicht het. centrale vraagstuk.
Het is een boeiend boek. Ook een merkwaardig boek: geschreven vanuit een veelheid
van gezichtshoeken en met een wisseling van stijl; die ondanks de beoogde eenvoud
zonder wetenschappelijke pretentie, toch wel overrompelend is voor de gewone lezer.
Hier en daar voelt men zich, via een - vlot geschreven - fragment uit de kleine
wereld van gewone mensen ergens in één van die vijf continenten, plotseling midden
in een stukje hedendaagse werkelijkheid geplaatst dat wij nooit zó sprekend onder
ogen hebben gezien. Hier en daar staan geïnspireerde woordbeelden, die ons bijblij-
ven. Om een enkel voorbeeld te noemen: Parijs, uit de lucht gezien - ê... een door
gletscherverschuiving bekraste granietvloer. . .' (pag. 43). En wij zijn dankbaar voor
die verlossing uit vakjargon en onbegrijpelijk-geperfectioneerde detailstudies. Maar
dan ineens lezen wij dat het gaat om ' ... het afwegen van de in het internationaal
beleid uitmondende cultuurkrachten .. .' (pag. 17.5) en dan dwingt ons geweten als
serieuze lezer ons om terug te gaan bladeren, streepjes te zetten, de stof te overzien
en te ordenen: en dat lukt niet helemaal ...
Op pag. 313 verklaart de schrijver zelf deze moeilijkheid: 'Telkens in dit boek werd
mijn zoeken naar een visie op het grote geheel onderbroken door korte illustratieve
tussenvoegsels, ingelast om eraan te herinneren, dat wij het verre soms in het nabije
voor het grijpen hebben. Hèt wel en wee van' kleine groepen of het samenvallen van
enige bijkomstige gebeurtenissen, kunnen d~ geschiedenis op hun manier belichten:
zijdelings, wat onopvallend, maar essentieel voor zover ze het algemene in het bijzon-
dere tot uitdrukking brengen .. .'
Dit citaat kenschetst eigenlijk het hele boek - duidelijker dan de wat vaag-literaire
inleiding. Om die 'tussenvoegsels' in hun onderling verband, om de veelzijdige poging
om onze 'sociale bijziendheid' te doorbreken, is het boek zeker voor een grote kring
van lezers belangrijk en interessant. Persoonlijk voelden wij ons af en toe wel onbe-
vredigd, daar waar de beschouwingen die ons via het 'bijzondere', naar een verhel-
dering van de gràteni samenhangen ,';illen voeren, soms uitmonden in plotselinge
uitspraken die soms wat vlak, soms ongemotiveerd-dramatisch aandoen.
Een gedachtenlijn wordt soms wat abrupt afgebroken en wij zoeken die in een' vol-

(zie verder pagina 158, onderaan)
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gevarieerde stof

Onder deze titel wordt een nieuwe rubriek in ons kaderorgaan geopend. Mede-
delingen van het hoofdbestuur zullen worden opgenomen, wijzigingen in ons maat-
schappelijk werkerskorps vermeld, nieuwe - en gewijzigde - bestuurssamenstellin-
gen (gewestelijke, arrondissementelijke) ter kennis gebracht van de hierbij geïnteres-
seerden.

goedkeuring statuten

De koninklijke goedkeuring van onze gewijzigde statuten werd 25 oktober 1958 ver-
kregen.

voorzitterswisseling landelijke sectie reclassering

Mr. B.. d. Waerden, vanaf de oprichting voorzitter van onze landelijke sectie reclas-
sering, moest wegens te drukke werkzaamheden, wel zeer tot spijt van het hoofd-
bestuur, dit voorzitterschap neerleggen. \;Veliswaar zal mr. v. d. \;Vaerden als tweede
voorzitter van de vereniging nauw bij het landelijke reclasseringsbeleid beh'okken
blijven, maar de verbinding met deze werksector zal toch onvermijdelijk minder
intensief en rechtsh'eeks zijn dan tot nu toe.
Is het een onbescheiden wens van de redactie, dat zij hoopt mr. v. d. Waerden als
voorheen als medewerker van ons kaderorgaan te mogen blijven beschouwen?
Inmiddels is prof. mr. W. F. C. van Hattum, rechter bij de arrondissementsrechtbank
te Den Haag, bereidgevonden de voorzittersfunctie van mr. v. d. Waerden over te .
nemen.
\;Vij heten prof. Van Hattum ook als redactie van harte welkom.
Ongetwijfeld zullen te zijner tijd ook de lezers van het kaderorgaan kennis kunnen
nemen van de inzichten van de nieuwe voorzitter over de reclassering en wat daar-
mee verband houdt.

benoemingen maatschappelijke werkers

De heer G. Strookappe, voorheen maatschappelijk werk-adviseur in Rotterdam, is per
1 oktober als maatschappelijk werk-adviseur in dienst getreden bij het gewestelijk
centrum Zuid-Holland.
In Rotterdam is tot maatschappelijk werkster in de sector gerepatrieerdenzorg be-
noemd mevr. S. S. Strik-Djoewito.

samenstellingen besturen en secties

Overijsel
In Overijsel is thans een gewestelijk centrum voor maatschappelijk werk opgericht.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door: G. J. van Linschoten, voorzitter; H. A.
te Riet, tweede voorzitter; C. P. v. d. Klooster, secretaris; ir. A. Kalff, penningmeester;
mevrouw H. J. Roes, plaatsvervangster van de vertegenwoordiger van het hoofd-
bestuur in de gewestelijke centra.

Utrecht
De arrondissementssectie voor de gezinsvoogdij in Utrecht is als volgt samengesteld:
1. W. L. Meyering, psychiater, De Bilt; 2. A. Annema, psycholoog, Amersfoort;
3. mevr. J. L. F. Mooy, psychiatrisch-maatschappelijk werkster, Utrecht; 4. 'mevr.
M. Broeksma-v. d. Lee, kinderobservatrice, Utrecht; 5. mej. B. J. Kip, maatschappe-
lijk werkster gezinsvoogdij, Utrecht.

M. DIJKSTRA
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jeugdproblemen

jeugdcriminaliteit in amerika en engeland

We ontvingen door bemiddeling van een belangstellend lid van onze vereniging enige
recente buitenlandse dagbladartikelen, gewijd aan bovengenoemd onderwerp. 'Youth
in the age of anxiety' - Manchester Guardian 13-8-'58. 'Jeugdmisdadigheid in de
Ver. Staten 1 en 2 - De Standaard, Brussel 22 en 23-8-'58. 'Young criminals in
America' - The Times, 3-4-'58.
Daarin wordt grote verontrusting geuit over de aard en omvang, die de misdadigheid
onder de jeugd in deze jaren is gaan vertonen. Men constateert daarbij dat tot op
heden zeer weinig is gedaan, kan gedaan worden, om dit klemmende vraagstuk tot
een oplossing te brengen. Het is een ingewikkeld vraagstuk, dat met bestraffing of
heropvoeding van de jeugdige delinquenten - zo de totale 'apparatuur' daarop al
afdoende berekend ware, wat stellig niet het geval is - niet op te lossen is.
De schrijvers van deze dagbladartikelen zoeken de diepere oorzaken in de algemene
levenssituatie van deze jeugd, waarbij met name genoemd worden het huidige ge-
zinsleven met zijn tekort aan binding (zeer veel werkende moeders) en aan gezonde
autoriteit (vooral van de vader), de schoolsituatie met zijn tekort aan leerkrachten en
lokaliteiten en inadequate leerstof, de verruwende massa's prikkelingen, die uitgaan
van de stromen beeldromans en bepaalde tijdschriften, van bepaalde radio- en tele-
visieprogramma's en van de verdere vermaaksindustrie die zich aan jong en oud ver-
grijpt.
New York heeft als havenstad met zijn rassenconglomeraat en door zijn omvang het
meest van de misdaad te lijden. Het aandeel van de jeugd daarin neemt steeds toe.
Een senaatscommissie, welke kort geleden een rapport over de jeugdmisdadigheid
heeft samengesteld, kwam tot de conclusie dat er, tenzij er grootscheepse maatregelen
mogelijk zouden zijn, in 1965 1.000.000 kinderen voor de rechter zullen verschijnen
tegen in 1956 530.000.
In de laatste acht jaar is de jeugdcriminaliteit met 70 pct. toegenomen, terwijl.de
toename van de betrokken leeftijdsgroep slechts 19 pct. bedroeg. Van alle autodief-
stallen wordt momenteel 66 pct. door jeugdigen gepleegd, van de inbraken en' be-
rovingen komen resp. 54 en 18 pct. voor haar rekening. 40 pct. van alle gearresteerde
jongeren zijn jonger dan 15 jaar.
In een der artikelen, waaruit al deze gegevens zijn ontleend, wordt een beschrijving
gegeven van de straatbenden (gangs) die New York onveilig maken. In het geheel zijn
er 500 van zulke 'gangs', waarvan er 110 werkelijk gevaarlijk zijn. De leden daarvan
deinzen in onderlinge solidariteit, met allerlei wapens uitgerust, letterlijk voor
geen enkele misdaad terug. De gangs zijn doorgaans uitstekend georganiseerd. De
leden zijn jongens van veertien tot achttien jaar. Meestal zijn de leiders jongens, die
als 'delinquent' hun sporen al vroeg hebben verdiend. Dit bendeleven woekert in
bepaalde stadswijken (achterbuurten) en behoudens incidentele successen is de be-
strijding ervan nog een vruchteloze zaak.
In Engeland werd te Glasgow een onderzoek ingesteld onder de jeugdigen die in
1947 op veertienjarige leeftijd de school hadden verlaten. Het bleek, dat van deze
groep 11,6 pct. vóór hun zeventiende levensjaar minstens één maal met de justitie
in aanraking was geweest. 5 pct. van deze jongeren was reeds op elfjarige leeftijd
voor het eerst veroordeeld. In geheel Engeland liep in de periode 1949-1955 het
aantal veroordelingen wegens verschillende delicten gepleegd in dronkenschap door
jongeren tussen veertien en zestien jaar vijfvoudig op.
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